Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 4.,
Izidor Seviljski,
škof in cerkveni učitelj

torek, 5. 4.,

Vincencij Ferrer,
duhovnik

KAMNJE ob 19.00 od 18.40 možnost za spoved
za †† starše Črmelj in Vrtovec, Kamnje 46a
v Šempetru:
za vse †† Vrh 105

VRTOVIN ob 19.00

od 18.40 možnost za spoved
v zahvalo za 25 let zakona
v Šempetru:
po namenu, Vrtovin 25a

sreda, 6. 4.,

SKRILJE ob 19.00

četrtek 7. 4.,

ČRNIČE ob 19.00 od 18.30 možnost za spoved

Notkar Jecljavec,
glasbenik

v Črničah ob 19.00 molitvena skupina
v zahvalo Materi Božji za zdravje in blagoslov v družini, p. n. Skrilje 2

Aleksander,
mučenec

za †† Cigoj in Mladovan, Malovše 31

+petek, 8. 4.,
Maksim in Timotej,
mučenca

KAMNJE ob 19.00
od 18.00 spoved (g. Robi Friškovec in Marko Sabotič)

sobota, 9. 4.,
Valtruda,
redovnica

v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo, p. n. Potoče

za † Karlo Rijavec, Kamnje 29 g. Robi Friškovec

v Šempetru:
v čast Lurški Materi Božji za zdravje, p. n. Črniče
SKRILJE ob 8.00 od 7.40 možnost za spoved
za vse †† Skrilje 83

v Črničah spoved od 16.00 do 17.30
v Šempetru:
za † Jožefa Fišerja, p. n. Vrtovin 89

ŠESTA POSTNA,
CVETNA NEDELJA,
10. 4.,

Rihard,
škof
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VRTOVIN ob 7.30

pri vseh mašah blagoslov zelenja
za †† Jožefa in Ivano Brecelj, Vrtovin 71c

ČRNIČE ob 9.00 (pri trgovini)
za † Vilmo Brankovič, Črniče 18
KAMNJE ob 10.15 (pri kapelici)

za župnijo

v Črničah spoved od 16.00 do 17.30

 Za ko nec
RAZVAJENOST: Oče se jezi nad mehkužnostjo svojih otrok. »Ko sem bil jaz toliko star kot vi,
sem moral pogosto spati v mrzli sobi in večkrat sem bil tudi lačen!« »Zato pa si lahko
vesel, da smeš zdaj biti pri nas,« se oglasi ena od hčerk.

Tiha nedelja
»Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh.« Molčal je. Tudi
pred množico in Pilatom je molčal, medtem ko je bilo med
njimi veliko besed, sodb, opravljanja in kričanja.
Jezus se
Tiha nedelja. Letos spet običajna. Ampak predlagam ti, naj ne
je sklobo običajna. Naj letošnji veliki teden in velika noč ne bosta iz
nil in s
navade. Izkoristimo skupno obhajanje tako, da nam bo velika
prstom
noč spregovorila.
pisal po
V tem času priprave na veliko noč bomo poslušali še in še
tleh. Ko
govorjenja. Bo tudi predvolilni čas. Ob mnogem govorjenju si
pa so ga
kar naprej ustvariš samo mnenje. Toda mnenje ne zadostuje. Velika noč
sprašeje veliko več. Svojega življenja ne moreš razumeti, tudi svoje
vali, se je vere ne. Lahko pa sprejmeš, kar ti Bog pripravlja. Sprejeti je
vzravnal
bolj zahtevno kot razumeti. A to je velika noč.
in jim
Ko jih Jezus izzove, naj vržejo kamen vanjo, tudi tožniki žene
rekel:
umolknejo. In odidejo drug za drugim. To »odhajanje« se po»Kdor iznavlja. Jezus tudi danes izziva. Tudi danes se zdi, da molči.
med vas
Ta Božji molk je z namenom. Koliko mi jih je v zadnjem času
je brez
greha, naj reklo, da tudi v molitvi ne doživljajo več tistega, kar so nekoč.
prvi vrže Koliko mi jih je reklo, da jim sveta maša ne daje več, kar jim je
dajala. Da, Božji molk nas izziva in prečiščuje. Lahko odidem
kamen
kakor pravičneži iz evangelija. Lahko pa sprejmem in ostanem.
vanjo.«
Tudi žena je odšla. A slišala je besede: »Pojdi in ne greši več.«
Jn 8,6–7
Nekdo jo je poslal. Drugi pa so odšli sami, brez
poslanstva. Drugače je,
ko imaš za seboj nekoga,
ki ti daje besedo. In prav
Odlomki Božzato je tiha nedelja. Treje besede na
ba je utihniti, da bi spet
cvetno nedeljo
Iz 50,4–7
slišali. Preveč, preveč je
Flp 2,6–11
govorjenja. Tudi v Cerkvi.
Lk 22,14–23,56

Preveč akcije, motivacije, animiranja, priganjanja … Starši in stari starši
dobro veste, da to ne deluje.
Potrebujemo molk, vendar pravi
molk. Tisti, ki ga spremlja čakanje,
zaupanje. Si že kdaj poskusil moliti tako, da na začetku utihneš, zares utihneš? Ne le v besedah, ampak tudi v mislih. In potem čakaš,
čakaš. Poskusi. Začni. Letos lahko
zopet sprejmeš Boga. Vse drugo te
bo samo utrudilo.
župnik

RADIJSKI MISIJON
na radiu Ognjišče
traja od 3. do 9. aprila.
Zelo priporočam.
Najlepša priložnost,
da začnemo odkrivati
pomen sinode:
HODIMO SKUPAJ. Osrednje dnevne
govore (ob 17.00) bodo imeli:
nadškof Alojzij Cvikl, s. Rebeka
Kenda, škof Andrej Saje, br. Miran
Špelič, Tomaž Kete, Slavko Rebec in
škof Maksimilijan Matjaž. V kratkih
nagovorih, svetovalnici in pogovorih
pa bodo sodelovali še drugi.
Vsak dan bosta misijonska govora
ob 10.15 in 17.00. Ponovitev med
22. in 24. uro. Izkoristimo posnetke
v radijskem arhivu. Vsak večer ob
20.00 bo pogovorni večer, v katerem
bodo lahko sodelovali poslušalci.
SREČANJE ZA BIRMANCE IN STARŠE
V petek pride med
nas gost, zaporniški duhovnik Robi
Friškovec. Pride tudi
Marko Sabotič, župnik na Planini.

Večer je del
birmanske priprave.
To je srečanje za
vse birmance in
starše pri maši
in takoj po maši v dvorani v Kamnjah. Srečanje bo skupno v Kamnjah
zaradi prostora. Vabljeni tudi botri
in drugi, kdor more.
SPOVED ZA BIRMANCE IN STARŠE
V petek »izkoristite« duhovnika Roberta in Marka tudi za sveto spoved.
Razporedite se od 18. ure. To je
tudi pomembna spoved pred birmo.
Marko bo na razpolago v spovednici
še med sveto mašo.
SPOVED
V petek je tudi spovedni dan na radijskem misijonu po vsej Sloveniji.
Pri nas bo odprto za spoved ves dan
v Križu v samostanski cerkvi.
V Črničah bo velikonočna spoved v
soboto in nedeljo, obakrat od 16.00
do 17.30. Spoveduje g. Joško Tomažič. Povsod možnost tudi za župnijo
Kamnje, kjer je bila skupna spoved
letos zgodaj.
OBISKI
Bolnike in starejše še vedno lahko
obiščem po dogovoru. Prav tako se
lahko dogovorite za oseben pogovor
ali spoved v župnijskem domu.
NA CVETNO NEDELJO
vstopamo v veliki teden. Po dveh
letih bomo lahko zopet bolj poglobljeno obhajali veliko noč. Zato se na
veliki teden res dobro pripravimo.
Blagoslov oljčnih vejic, zelenja pred
vsako sveto mašo. V Črničah se
dobimo pri trgovini, v Kamnjah ob

10.15 pri kapelici.
Vejice prinesite s
seboj, priporočam
pa, da jih kdo tudi
prej pripelje in bodo
na voljo.

MOLITEV ZA ŽRTVE
Škofje so na seji 18. oktobra lani sklenili, da bo na tiho nedeljo 2022 dan
molitve in sprave za žrtve spolnih
zlorab v Cerkvi in družbi v Sloveniji.
Ta dan verniki pri vseh svetih mašah
zmolijo molitev, ki jo je pripravila PaSREČANJE ŽPS
peška komisija za zaščito otrok. MoliSkupno srečanje obeh ŽPS spet v mo lahko tudi doma:
ponedeljek, 23. maja, v Črničah.
Nebeški Oče,
ŽUPNIJSKKO ROMANJE
ki ljubiš vse svoje otroke in skrbiš
Vseh 55 mest je zapolnjenih, še zanje, še posebej za najmanjše in
čakalna lista.
najbolj ranljive,
Tebi izročamo življenja številnih
DAR ZA OKRASITEV CERKVE:
otrok in ranljivih odraslih, ki so bili
V poseben nabiralnik lahko daruje- spolno zlorabljeni
te za praznično okrasitev cerkve za in katerih zaupanje in nedolžnost
veliko noč. Hvala za vsak vaš dar.
sta bili uničeni.
Pomagaj nam slišati njihove krike
HVALA
bolečine in prevzeti odgovornost za
za vaše darove. V nedeljo ste za
toliko zlomljenih življenj.
župnijo darovali v Črničah 210,35
Molimo, da bi v svojih skupnostih in
evra, v Kamnjah 290,20 evra in še
družinah našli razumevanje
80 evrov za ogrevanje.
in podporo, da bi se s pomočjo Tvoje
milosti zacelile njihove rane in da bi
znova našli mir.
Pred nami je:
To Te prosimo po našem Gospodu
• od 14. do 17. aprila sveto
Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu,
tridnevje in velika noč, birmanska
ki nam je bil enak v vsem,
devetdnevnica;
• velikonočni ponedeljek, 118. aprila, razen v grehu, in s Teboj
v občestvu Svetega Duha,
popoldansko romanje družin v
»Emavs«, na Svetem Pavlu;
ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
• sobota v velikonočni osmini, 23.

aprila, birma v Črničah in Kamnjah;
• od 27. do 30. aprila župnijsko
romanje v Medžugorje;
• nedelja, 15. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Črničah;
• nedelja, 22. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Kamnjah.

