Nameni svetih maš:
ponedeljek, 18. 4., KAMNJE ob 19.30
Galdin,
za † Emo Rovtar,
škof
Skrilje 1
torek, 19. 4.,
VRTOVIN ob 19.30
Leon IX.,
8. dan za † Ivano Brecelj,
papež
Vrtovin 66
sreda, 20. 4.,
SKRILJE ob 19.30
Sara,
za †† Bajc, Skrilje 71
mučenka

KAMNJE ob 20.00
v čast Svetemu Duhu,
Anzelm, cerkv. učitelj p. n. Kamnje 38
po maši češčenje pri
božjem grobu
VELIKI
ČETRTEK, 21. 4.,

VELIKI
PETEK, 22. 4.,
Leonid, mučenec

VELIKA
SOBOTA, 23. 4.,
Jurij, mučenec

24. 4.

VELIKONOČNA
NEDELJA
Marko, evangelist

št. 16/11
GOJAČE ob 19.30
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 19.30
za † Stanka Korona,
30. dan
MALOVŠE ob 19.30
za †† Podgornik
(Sandkovi), Malovše 45
ČRNIČE ob 19.30
za †† Krkoč,
p. n. Črniče 69g
po maši češčenje pri
božjem grobu

KAMNJE ob 20.00
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

ČRNIČE ob 15.00 križev pot
ob 19.30 BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

blagoslov ognja: Kamnje ob
6.30; blagoslov jedi: Lozarji,
Guštini 13.30, Vrtovin 14.00,
Potoče 14.30, Skrilje 15.00,
Kamnje 15.30

blagoslov ognja: Gojače 7.00,
Malovše 7.15, Črniče 7.30,
Ravne 8.00; blagoslov jedi:
Gojače 15.00, Malovše 15.30,
Ravne 16.00, Črniče 16.30

KAMNJE ob 21.30
VELIKONOČNA VIGILIJA
za †† Nevreden,
Vrtovin 102
velikonočna procesija

ČRNIČE ob 19.30
VELIKONOČNA VIGILIJA
za župnijo
za † Lenarta Čermelja in za
žive in †† sorodnike

KAMNJE ob 7.45
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo, Skrilje 70e
ofer za okna in spovednice

ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Persiča
in vse †† Ravne 3
za † Dano Bavčar, p. n.

Na velikonočni ponedeljek bodo svete maše v Kamnjah ob 8.00, v Črničah ob 10.00
(sve krst) in pri sv. Pavlu ob 16.00.

 Z a konec
ODPOVED – Dva moška sedita na vlaku. Prvi pravi: »Ali ste se v postu odpovedali kajenju?«
»Sem. Kako ste to ugotovili?« »Po tem, ker že ves čas otresate piškote v pepelnik.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
6. postna, cvetna nedelja, 17. aprila 2011
Ko so ga križali,
so si z žrebom
razdelili njegova oblačila.
Sedeli so in ga tam stražili.
Nad njegovo glavo so dali
napis o njegovi krivdi: ›To je
Jezus, judovski kralj.‹ Takrat
sta bila skupaj z njim križana
dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. Mimoidoči
so ga sramotili, zmajevali z
glavami in govorili: »Ti, ki
podiraš tempelj in ga v treh
dneh postaviš, reši samega
sebe, če si Božji Sin, in stopi
s križa!«
Podobno so ga zasmehovali
tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: »Druge je rešil, sebe pa
ne more rešiti! Izraelov kralj
je, naj stopi zdaj s križa in
bomo verovali vanj. Zaupal
je v Boga, naj ga zdaj reši,
če ga ima rad, saj je rekel:
›Božji Sin sem.‹« Enako sta
ga sramotila tudi razbojnika,
ki sta bila z njim križana.
(Mt 27,32—40)
Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 22,1—18
2. berilo: 2 Mz 14,15—15,1
3. berilo: Iz 55,1—11
4. berilo: Rim 6,3—11
evangelij: Mt 28,1—10

V s ski spoznaš prijatelja
Krščanske navade v Evropi se polagoma odmikajo od bistva. Ostajajo običaji, ki se kljub splošnemu
spoštovanju do izročila nezadržno plitvijo. Ob tem
mi pridejo na misel plas čne rože, ki iz dneva v dan
bledijo in počasi zbledijo. Na zunaj so trdne, vendar
nimajo vsebine, ker se sokovi po njih ne pretakajo.
Nekateri so ob takih spremembah zagrenjeni in se
jim toži po mladostnih le h. Drugi »stojijo zraven«
kot oni na Kalvariji in gledajo. Pasivno čakajo, kako
se bo vse skupaj končalo. Spet drugi v tej množičnos in odpadu zaslu jo klic: »Vrni se k bistvu!«
Od velikega četrtka zvečer preko vr nca dogodkov velikega petka, skozi mnoga vprašanja in molk
velike sobote se je prečis la vera s h, ki so – čeprav
so v strahu zbežali – hoteli osta z Jezusom. Verjetno
se od cvetne nedelje pro koncu tedna spušča tudi
evropski kristjan. Vera se prečiščuje le v bližini.
V s ski spoznaš prijatelja. Veljavnost te modros
je v velikem tednu obču l sam Bog. Čeprav Bog,
je Jezus v najhujših trenutkih iskal bližino. Verjemi,
dragi brat, draga sestra, da jo išče tudi – in še prav
posebej – danes. Ravno v trenutkih, ki se zdijo izgubljeni, Bog dela največje reči. Sveto tridnevje ni le
spomin na zgodovinske dogodke. Bog želi, da bi bližino zelo stvarno obču l tudi . Živiš v zla h časih,
ko ob kričanju množic lahko tudi ponovno odkriješ
najgloblje bistvo krščanstva. Le v s ski spoznaš prijatelja. Če želiš, da Sve Duh prečis
tudi tvojo vero, potem ne dopus ,
da bi veliki četrtek in veliki petek šla
mimo. Samo v velikonočni nedelji ali
zgolj ob blagoslovljenih jedeh ne boš
našel novos velike noči.



Poskusi v tem tednu v vsem, kar boš delal
in razmišljal, iska bližino. Zakaj ne bi obrnil
svoje duhovne predstave: On išče tebe, preden iščeš Njega. V tej luči te bo bogoslužje
drugače nagovorilo in razumel boš današnji
čas in sebe v njem.
Ljudstvo je »stalo zraven in gledalo«. Le
redki so odkrili bližino. Želim, da bi jo letos v
veliki noči našel .

Namesto maše je starodavno bogoslužje
v rdeči barvi, pri katerem bomo poslušali
poročilo o trpljenju, počas li bomo znamenje križa in prejeli sveto obhajilo.

VELIKA SOBOTA – Ta dan se skupaj z Marijo notranje pripravljamo na najpomembnejšo noč v vsej zgodovini. Srce tega dne
je večerna velikonočna vigilija, bogoslužje
vseh bogoslužij. Blagoslov jedi in velikonočna procesija sta glede na to bogoslužje
župnik po svojem pomenu le majhen dodatek!
Luč, beseda, voda, evharis ja. Večerno
Obves la:
bogoslužje bomo začeli s slavjem
luči. S seboj prinesite sveče in jih
VELIKI ČETRTEK – Obhajazavarujte, da ne bo vosek poškodonje velike noči se začne v četrtek zvečer.
val klopi. Nekaj svečk bo na voljo
Kako čudno bi bilo, če bi
v košarici pri vhodu. Slovesno
kristjan ta večer preživel
bomo »s prižganimi sve lkakot vse druge, morda
mi« obnovili krstne obljube
celo ob televizorju ... V
in blagoslovili krstno vodo. Pri
teh dneh smo lahko pokrstnem bogoslužju se kristjani
stavljeni na preizkušnjo,
še enkrat zavestno odločimo za
ali bomo zmogli odpoKristusa in se odpovemo grehu,
veda kakšno drugo
Satanu in njegovemu napuhu.
obveznost. Tudi doma
Sveta maša je dar velike noči.
lahko sredi drugega
Kdor je šel v globino tridnevja,
dela posve mo ta posebni čas. Duhovniki ga velikonočno jutro kliče
dopoldne obnovimo krstne obljube, g. škof na pot. Znamenje, da se
posve nova sveta olja, ki si jih na veliko
kristjan ne sme zapira le
soboto razdelimo po župnijah.
v svoj domači ko ček, je (v
Pri večerni maši u hnejo zvonovi. Po
Kamnjah) vstajenjska proceprenosu Najsvetejšega v božji grob razsija. V času hitenja in odtujenos prosimo
krijemo oltar, prostor okoli njega ostane za dar, da bi začu li resnično medsebojno
prazen. Jezusa v evharis ji čas mo v bož- povezanost. Pri procesiji se potrudimo za
jem grobu. To je čas spokornos . Jezus je dostojno sodelovanje z molkom, s petjem
učence prosil za molitev, toda oni so spali. in z molitvijo.
Mi skušamo ta večer vztraja v molitvi pri
božjem grobu. Bogoslužje bo v Črničah ob VELIKONOČNA NEDELJA – Je prva nede19.30, v Kamnjah ob 20. uri.
lja. Prvi kristjani so zaradi praznega groba
začeli praznova vsako nedeljo kot GospoVELIKI PETEK– To je dan spokornos , mol- dov dan.
ka in strogega posta. Bog v teh dneh potreBLAGOSLOV OGNJA
buje bližino. Odgobo letos v ČRNIČAH zjutraj, izjemoma še
vora na vprašanje
na vseh podružnicah. Namen tega je, da
trpljenja ni. Vse, kar
bi otroci začeli veliko soboto drugače, z
lahko storimo, je, da
obiskom kratkega blagoslova in raznasmo »blizu«. Cerkev
šanjem blagoslovljenega ognja po hišah.
bo čez dan odprta
Ogenj dandanes redkeje uporabljamo
za obisk in molitev.

za kuhanje, toliko bolj pa potrebujemo
medsebojno povezanost. Zato vsi otroci
vabljeni, da zjutraj vstanete in obiščete vaščane, še posebej starejše in vse, ki živijo
sami. Naj pri tem ne prevlada pobiranje
denarja, ostanimo skromni! Najbolj vas bo
oboga l klepet s starejšimi ljudmi. Tudi
v župniji KAMNJE po že ustaljeni navadi
raznosite ogenj, vendar pazite, da ga boste
nesli vsem in ne glede na prejete darove.
Blagoslovljen ogenj naj ponese primerno
praznično počutje v naše domove.

Romarjem zavarovanja za tujino ni potrebno ureja , ker je zavarovanje coris že všteto v ceno. Vračamo se v soboto v poznih
večernih urah.

KARITAS – POSVOJITEV NA DALJAVO
V naši dekaniji je fant, čigar družina je v
veliki potrebi in čaka na pomoč v obliki
posvojitve na daljavo. Ta oblika pomoči
pomeni, da se posamezniki, družine ali
skupine odločijo, da bodo vsaj eno leto
pomagali izbranemu otroku (po želji iz Slovenije ali BiH) z najmanj 25 evrov mesečno.
MOŽNOSTI ZA SPOVED:
O otroku, ki ga posvojijo na razdaljo, dobijo
V Črničah možnost še danes, na cvetno
osnovne podatke, tako da vedo, komu je
nedeljo od 14. do 15. ure, spoveduje g.
njihov dar namenjen. Posebni s ki med t. i.
Bogdan Bric.
posvojiteljem in posvojencem niso predviLogu pri Vipavi na veliko sredo od 9. do 12. deni, morda le gesta zahvale ali voščilo, ki
in od 14. do 18. ure. V Vipavskem Križu na ga posreduje pisarna Škofijske karitas.
veliki ponedeljek v župnijski cerkvi: od 18. Če bi kdo želel tega otroka vsaj za nekaj
ure do 19.30, na veliki torek v samostanski časa posvoji na daljavo, naj sporoči župnicerkvi: od 18. ure do 19.30. V samostanu ku ali neposredno na škofijsko karitas.
možnost: od 8.30 do 11. 30 in od 14. ure
do 17.30. Kamnjah, Skriljah in Vrtovinu še
KARITAS NABIRKA NA
prve tri dni v tednu pred večerno mašo.
VELIKI ČETRTEK
Na pobudo mnogih
VEROUK
v dekanijski Karitas
je ta teden reden za ponedeljkove in
bomo tudi v naših
torkove skupine. Veroučenci se udeležite
dveh župnijah imeli na
vsega velikonočnega tridnevja.
veliki četrtek nabirko za
pomoč s m, ki so ostali
KRST OTROK
na velikonočni ponedeljek bo pri maši pre- brez službe. Nabirka bo ostala v župniji,
jela Božje življenje Hana Pišot, hči Janka in pomoč bomo razdelili po Jezusovem načelu
Tanje Pišot, Gojače 39a. Družino krščenke Naj ne ve tvoja levica, kar dela tvoja desnica. Veliki četrtek je dan služenja, Jezupriporočamo v molitev.
sovega umivanja nog. Učimo se preproste
NAMESTO CVETJA
pomoči, ko damo svoj dar popolnoma
Za menjavo oken v Vrtovinu ste ob smrsvobodno in stega, ki pomoč sprejme, pri
Ivane Brecelj namesto cvetja darovali
tem ne spravljamo v zadrego.
878,00 in ob smr Zdravka Lisjaka 252,00 €
Hvala vsem darovalcem!
Pred nami je:
OFER V KAMNJAH
na veliko noč pri ofru zbiramo darove za okna • nedelja, 1. 5., bea fikacija Janeza Pavla
II. – shod v Logu pri Vipavi s predvajanjem
v Vrtovinu in spovednice v župnijski cerkvi.
utrinkov iz njegovega življenja;

ŽUPNIJSKO ROMANJE
• nedelja, 8. 5., krst otrok v Črničah;
Odhod avtobusa iz Do- • nedelja, 8. 5., srečanje bolnih in starejših v Črničah;
bravelj bo v sredo, 27. 4.,
ob 4. uri. Do 20. 4. plača- • nedelja, 22. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
te še preostanek, 150 €. • nedelja, 22. 5., romanje na Sveto Goro.

