
 Za konec
POMOTOMA – »Čakaj, čakaj, Janezek, ne razumem. Kaj to pomeni, da včeraj pomotoma nisi prišel 
v šolo?« »Ja, gospod učitelj, ko sem se zjutraj zbudil sem pomotoma namesto okna odprl omaro. 
Videl sem, da je še temno, pa sem šel nazaj spat.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

ponedeljek, 15. 4.,
Helena (Jelica) 
Alzaška, kneginja

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo, Kamnje
od 18.30 možnost za spoved

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Komel in Krkoč,
p. n. Gojače 35b

torek, 16. 4.,
Bernardka Lurška,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za † Antona Lebana,
Vrtovin 11
od 18.30 možnost za spoved

ČRNIČE ob 19.00
za †† Danila in Marijo Lojk, 
p. n. Črniče 47

sreda, 17. 4.,
Robert,
opat

SKRILJE ob 8.00
za duhovne poklice
od 7.30 možnost za spoved

v Logu spovedovanje od 9.00

MALOVŠE ob 19.00
za žive in †† dobrotnike,
p. n. Malovše
do 12.00 in od 15.00 do 19.00

VELIKI ČETRTEK, 
18. 4.,
Sabina Petrilli,
redovnica

KAMNJE ob 20.00
BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA 
za † Možina in Antonič, 
Potoče 49 
po maši češčenje ob božjem grobu

ČRNIČE ob 18.30
BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA
za pevce in organiste v obeh župnijah 
ustanovna maša
po maši češčenje ob božjem grobu

++VELIKI PETEK, 
19. 4.,
Leon IX.,
papež

V Kamnjah ob 15.00 križev pot

KAMNJE ob 20.00
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

V Črničah ob 15.00 križev pot

ČRNIČE ob 18.30
BOGOSLUŽJE 
VELIKEGA PETKA

VELIKA SOBOTA, 
20. 4.,
Teotim (Teo),
misijonar

blagoslov ognja: Kamnje ob 6.30;
blagoslov jedi: Lozarji, Guštini 13.30,
Vrtovin 14.00, Potoče 14.30, 
Skrilje 15.00, Kamnje 15.30
KAMNJE ob 20.00
VELIKONOČNA VIGILIJA
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 24      velikonočna procesija

blagoslov ognja: Gojače 7.30,
Malovše 7.45, Črniče 8.00,
Ravne 8.20;
blagoslov jedi: Gojače 15.00,
Malovše 15.30, Ravne 16.00,
Črniče 16.30

VELIKA NOČ,
21. 4.,
Anzelm,
škof

ČRNIČE ob 5.30
VELIKONOČNA VIGILIJA IN PROCESIJA 
za župnijo        
za vse †† Pišot in Rustja, Gojače 39
po maši agape pri cerkvi

KAMNJE ob 8.00
za † Ivano Brecelj, Vrtovin 66 

KAMNJE ob 10.30
za vse †† Valič, Kamnje 63

Svete maše na velikonočni ponedeljek:
ob 9.00 v Črničah, ob 10.00 v Kamnjah, krst otrok in ob 16.00 na Svetem Pavlu

Odkupljen si

In ko je 
prišla ura, je 
sédel k mizi 
in dvanajst 
apostolov 
z njim. In 
rekel jim je: 
»Srčno sem 
želel jesti to 
velikonoč-
no jagnje z 
vami, preden 
bom trpel. 
Zakaj povem 
vam, da ga 
ne bom več 
jedel, dokler 
se ne dopol-
ni v božjem 
kraljestvu.« 
In vzel je 
kelih, se 
zahvalil in 
rekel: »Vze-
mite to in 
si razdelite 
med seboj.  
(Lk 22,147–16)    

14. aprila 2019

št. 15/19

šesta postna, cvetna nedelja

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1 Mz 22,1–18
2 Mz 14,15–15
Iz 55,1–11
Rim 6,3–11
Lk 24,1–12

Prva duhovniška leta sem se zelo obremenjeval s tem, da bo 
za bogoslužje v velikem tednu vse dobro pripravljeno. Po mo-
žnosti čim bolj popolno, da bom sam in pa drugi od velike noči 
čim več dobili. Tudi za osebno življenje sem se trudil, da bi čim 
bolj prodrl v pomen obredov in se poglobil v besedila Svetega 
pisma. Pa so prav besedila velikokrat šla kar mimo, niso se me 
dotaknila. Velika noč je ostala kakor oddaljena. Morda sem pre-
malo odprt, pripravljen, sem si mislil. Verjetno podobni pomisle-
ki pridejo tudi tebi.

Sedaj se ne trudim več na tak način. Treba je sicer hiteti, biti 
na voljo ljudem, misliti na mnogo stvari. Toda, ko pride ura, 
sebe samo izpustim. Velika noč je tako velika, da je v njej dovolj 
prostora za vse, kar nosim s seboj. Sedaj se prepustim, da me 
bogoslužje nese na tisti zlati trg nebeškega Jeruzalema. Čeprav 
smo utrujeni in obteženi še tu, smo dejansko že tam.

Tudi tebi želim, da se ne bi trudil. Da ne bi poskušal razumeti. 
Da ne bi sebe dajal v nič, če ti bodo misli tavale drugod, če ne 
boš nič posebnega občutil, če boš med obredi mislil na stvari, ki 
jih moraš postoriti. Izpusti sebe in vse to, daj prednost Njemu. 
Evharistija, vsa branja Svetega pisma v teh dneh vse »nerazu-
mljive« stvari so zato, ker se je zgodilo nekaj zares velikega. 

Nekaj precej večjega, kot je tvoje malo 
življenje. 

Dovoli, da tvoje malo življenje zaradi 
velike noči postane veliko. Ko sem to 
odkril, sem se nehal truditi, da bi delal po-
polno. Šele sedaj razumem, zakaj ga ime-
nujemo veliki teden. Večji je od mene, na-
mreč Kristus. Brez velike noči bi Jezus ostal 
majhen. Samo zgodovinska osebnost tam 
zadaj in sedaj samo Jezus nekje zgoraj. 

In jaz lahko postanem del njega. Ni mi 
več treba verovati v Boga nekje daleč, v 
Očeta z brado nad oblaki. Ko najdem Je-
zusa, najdem njega. 



VEROUK
v velikem tednu je samo za pone-
deljkove skupine (te ga nimajo na 
velikonočni ponedeljek). Za druge ni 
verouka. Vsi otroci se udeležite vsega 
bogoslužja tridnevja. Starši ste prvi, 
ki ste pri tem zgled.

ZAKRAMENT SPRAVE
V sredo bo spovedovanje v Logu pri 
Vipavi dopoldne od 9. do 12. ure in 
popoldne od 15. do 19. ure. Možnost 
za spoved in pogovor še prve tri dni 
velikega tedna pred sveto mašo in po 
dogovoru.

APOSTOLI
Možje in fantje, ki ste pripravljeni so-
delovati pri bogoslužju velikega če-
trtka kot apostoli, to čim prej sporo-
čite Stanku Rovtarju, 031 249 202 ali 
Mei Podgornik, 041 962 969.

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
Če bi še kdo že-
lel obisk in za-
kramente, naj 
sporoči.

KRIŽEV POT
ob uri Gospo-
dove smrti na 
veliki petek bo 
v Črničah in le-

tos tudi v Kamnjah. Vabljeni otroci in 
odrasli. Besedilo je pripravil br. Jaro 
Kneževič.

SPLETNA STRAN
Poslušajte posnetke zelo bogatega ra-
dijskega misijona tudi v velikonočnem 
času. Prav tako so na voljo posnetki 
našega medžupnijskega misijona.
Nova župnijska spletna stran je sedaj 
enostavnejša za urejanje. Vabim še 
kakšnega prostovoljca, ki je pripra-
vljen pomagati pri urejanju. Sporoči.

SVETO TRIDNEVJE
je srce celega leta. V velikem četrtku, 
petku in vstajenjskem bedenju je skri-
to vse naše življenje od spočetja do 
smrti in vstopa v nebeški Jeruzalem. 

Letošnje tridnevje bo 
lahko lepa osvežitev no-
tranje rasti misijona.
Bogoslužja bodo ob 
18.30 in 20. uri. 

VELIKONOČNA VIGILIJA
je obnovitev krsta in najpomemb-
nejše bogoslužje v letu. Zvečer bo v 
Kamnjah ob 20. uri, v Črničah se zbe-
remo zjutraj ob 5.30. Pridite z zašči-
tenimi svečami, na voljo bodo tudi v 
cerkvi. Birmanci boste delili luč. Če bo 
vreme dopuščalo, bo na obeh krajih 
tudi procesija.
Letos še prav posebej vabljeni, da v 
Črničah ne greste takoj domov, ampak 
nadaljujemo z druženjem in pra-
znovanjem pri cerkvi. Hvala krajevni 
skupnosti in vsem, ki boste poskrbeli 
za agape. Prvi kristjani so tako nada-
ljevali praznovanje bedenja veliko noč.

Samo na dva načina je možno biti 
kristjan. Z Jezusom brez velike noči 
ali z Jezusom z veliko nočjo. Z Jezu-
som, ki uči nauk in se ga moraš truditi 
živeti. Ali z Jezusom, ki je živ, ki je 
v velikem tednu svoje telo izročil, da 
je postalo veliko in rešeno smrti. Tako 
veliko, da je v njem dovolj prostora za 
vse, kar ti živiš. Celo za vse tisto, kar 
si v življenju že zamudil. 

Da, vse to je velika noč. Vendar da 
bi lahko vstopil vanjo, se tudi ti izroči. 
Nehaj delati na sebi. On ti je dal zgled. 
Ljubezni se pri Bogu ne kupuje. Kaj še 
ne želiš izpustiti? Kaj te še zadržuje? 
Kaj bi še rad najprej izračunal in šele 
potem izročil?

župnik

PRVOOBHAJANCI
na veliki četrtek prinesite skromno, 
preprosto nabrano spomladansko 
cvetje. Doma boste pred spanjem 
skupaj razlomili blagoslovljen kruh. 
Na veliki petek boste vi sklenili če-
ščenje križa.

KRST OTROK
Na velikonočni pone-
deljek bodo ob 10. 
uri v Kamnjah prejeli 
sveti krst Eliza Jer-
kič iz Potoč, Gabrije-

la Kobol iz Vrtovina, Izak Brata-
ševec s Kukanj in Tinkara Bratina 
iz Vrtovina. Njihove družine vsem 
priporočamo v molitev.
Priprava na krst prvega otroka zač-
ne v torek, 7. maja, v Šturjah.

STREŽNIKI
ki sodelujete pri bogoslužju, pridite 
vsaj 15 minut pred začetkom bogo-
služja. Vaje za velikonočno vigilijo 
bodo v Kamnjah kar 20 minut za-
četkom, v Črničah pa v petek takoj 
po križevem potu.

NABIRKE 
V nedeljo si bomo v pri prazničnem 
ofru v obeh župnijah stisnili roke. V 
Kamnjah bosta ofer in nabirka pri vigi-
liji namenjena pokritju stroškov obno-
ve zvonika. Ofer v Črničah bo name-
njen za nova okna v župnijski cerkvi.
Na veliki četrtek bo nabirka name-
njena župnijski karitas za družine v 
stiski. Na veliki petek bo zadaj nabi-
ralnik, kamor boste lahko oddali dar 
za Božji grob, ki gre za vzdrževanje 
romarskih krajev v Sveti deželi.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Letos zaradi premika na manj ugo-
dni termin ostaja še nekaj čez 10 
prostih mest za romanje v Umbrijo, 

po poteh sv. Frančiška in Klare. Va-
bljeni, da se pridružite. Je zelo lepo pri-
pravljeno romanje in z nami bo odlična 
vodnica Alenka Žibert. Cena romanja je 
279 €. Odhod v četrtek, 9. maja, vrača-
mo se v nedeljo, 12. maja, zvečer. Več 
na spletni strani.
FILMSKI VEČER: Prvo (neobvezno) ro-
marsko srečanje, fi lmski večer bo na 
velikonočni ponedeljek zvečer ob 20. 
uri v Kamnjah. Ogledali si bomo prvi del 
fi lma Frančišek in Klara. Poleg romarjev 
vabljeni tudi drugi.

DRDRA
V Kamnjah ste skupaj z obnovo zvonika 
poskrbeli tudi za novo leseno drdro. Od 
četrtka dalje bo nadomestila zvonove, 
ki te dni utihnejo, do takrat si jo lahko 
ogledate. Hvala vsem, ki ste poskrbeli 
za to lepo dediščino, in mladim, ki ve-
stno nadaljujete tradicijo ter se ob vseh 

urah povzpnete v zvo-
nik. Staro drdro, ki se 
je 260 let oglašala z 
zvonika, si boste lahko 
ogledali. 

HVALA
vsem, ki ste poskrbeli za ureditev grede 
za cerkvijo v Kamnjah.
Hvala že vnaprej vsem, ki boste v teh 
dneh poskrbeli za mnoge stvari v cerkvi, 
in vsem, ki boste sodelovali pri bogosluž-
ju, še posebej pevcem, ki zvesto skrbite 
za lepoto bogoslužja skozi vse dni.

Pred nami je:
• nedelja Božjega usmiljenja, 28. 4., praznik 

prvega svetega obhajila v Kamnjah;
• četrtek, 25. 4., srečanje ŽPS v Črničah.
• torek, 7. maja, začetek priprave staršev na 

krst;
• četrtek, 9. 5., župnijsko romanje po poteh sv. 

Frančiška in Klare v Umbrijo;
• torek, 14. 5., stoti rojstni dan g. Aleksandra 

Lestana.


