Nameni svetih maš:
ponedeljek, 12. 3.,

št. 11/12

Justina,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Lozar,
Vrtovin 130

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

torek, 13. 2.,
Kristina,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Marijo Batagelj,
Vrtovin 73

ČRNIČE ob 18.00
za † Deana Scolaro,
p. n. Črniče 69d

sreda, 14. 3.,
Matilda,
kraljica

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Kodrič,
Skrilje 67

MALOVŠE ob 18.00
za †† Cigoj, M 30 in Grljevič, M 15,
p. n. Malovše 39

četrtek, 15. 3.,
Ludovika,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
v čast Materi Božji v zahvalo,
Cigerle, Vrtovin 127
prva spoved za prvoobhajance

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 10

+ petek, 16. 3.,
Hilarij Oglejski,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Leopoldo in †† Čermelj,
Vrtovin 90

RAVNE ob 18.00
za † Leopolda Bovcona,
p. n. Ravne 15

sobota, 17. 3.,

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72

ČRNIČE ob 18.00
za †† Hvalič
Črniče 32, p. n. Črniče 41

Patrik,
škof
18. 3.
4. POSTNA
NEDELJA
Ciril Jeruzalemski,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 7.45
za †† starše in Jožefa
Krkoča, Potoče 21b
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Jožefo
Valič, Skrilje 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Ipavec in Ušaj,
p. n. Gojače 3f
za župnijo

CELODNEVNO ČEŠČENJE



MOLITEV DVIGANJA
Zato je v molitvi zelo pomembna beseda TI. To imenujemo molitev dviganja.
Ob naslonitvi na določeno misel začne »jaz« potovati k TI. Kakor zaljubljenec
začnem puščati vse drugo in iščem osebo, drugega, TI. V tej molitvi se odrečemo vsakemu miselnemu naprezanju. Ni treba, da bi dojeli vsebino izrečene
misli. Pomagamo si tako, da preprosto uporabljamo stavke, v katerih ponavljamo besedo TI: Ti si moj Bog. Ti si neskončna veličina. Ti veš za vse. Ti
me poznaš. Ti si moj popolni počitek ...

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. postna nedelja, 11. marca 2012
In iz vrvi
je spletel
bič ter
vse izgnal
iz templja z ovcami in
voli vred. Menjalcem
je raztresel denar in
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa
rekel: »Spravite proč
vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi
učenci so se spomnili,
da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me
použiva.« Judje so mu
rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da
smeš tako delati?« Jezus jim je odgovoril in
rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga
bom postavil.« Judje
so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali
ta tempelj, ti pa
ga boš postavil v
treh dneh?« On
pa je govoril o
templju svojega
telesa.
(Jn 2,15–21)

 Za konec
SVETO PISMO – Mali Gašper vpraša: »Ati, zakaj naša nona kar naprej bere Sveto pismo?«
»Pripravlja se na sprejemni izpit.«
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

Odlomki Božje besede
na 4. postno nedeljo:
1. berilo: 2 Krn 36,14–23
2. berilo Ef 2,4–10
evangelij: Jn 3,14–21

Trgovci na vratih
Jezus je jezen. Mar ni jeza greh? Ob tem prizoru
iz evangelija, ko Jezus prevrača mize, se spomnim
dogodka iz tedna za mlade v Stržišču. Vinko Kobal je bil pravi duhovni oče mladim. Znal je biti
pozoren prav do vsakega. Znal se je tudi razjeziti.
Nekega petka smo šli na pot in nihče se ni spomnil,
da bi razdelil hrano, ki smo jo imeli s seboj. Ko smo
se vrnili je »pokvaril« naše prijetno razpoloženje z
gromko in odločno besedo. To je bila sveta jeza,
ob kateri smo vsi utihnili. Takrat nisem razumel,
sedaj pa vem, da tista hrana sploh ni bila tako pomembna. Uporabil jo je za primer. S sveto jezo nas
je nekoliko vrgel s tira. Zbudil nas je, da smo začeli
razmišljati.
Tudi Jezus se je razjezil, da bi ljudi malo vrgel s
tira. Morali so se nekoliko zdrzniti, da so se ponovno zavedeli, da je tempelj nekaj svetega. Hudo je,
ko začnemo delati le iz utečene navade.
Podobno je v šoli ali pri verouku. Včasih se mora
učitelj ali katehet razjeziti, da učence malo vrže s
tira in se zamislijo. Otrok dobro ve in čuti, kdaj se
oče ali mati razjezi iz take odgovorne jeze in kdaj
je jeza le posledica tega, da se odrasli ne obvladamo in je odneslo zamašek.
Ali nas mora res nekaj vreči malo iz tira, da se zavemo,
kaj je v življenju edino potrebno? Tudi vsakdanjik sodobnega človeka je pogosto
kot tisti tempelj. Mnogo stvari se je prikradlo v naš način
življenja; najprej na vrata,
potem v preddverje in potem se nanje kar navadimo.

Koliko tihih tatov dragocenega časa.
Koliko motilcev zbranosti. Koliko praznega govorjenja, koliko bolestnega
ukvarjanja z drugimi ljudmi in njihovimi slabostmi, težavami. Koliko podob in vtisov, ki vsak dan zapolnjujejo vse vhode v naš tempelj. Tako v
ta sveti prostor našega bitja ne more
več posijati luč Božjega življenja.
Velikonočna spoved je kot selitev.
Ob njej se znebiš odvečnih reči. Takrat vidiš, kaj resnično potrebuješ.
Vsaka spoved je lahko več, veliko več
kot vsaka akcija očistimo Slovenijo.
Odnesi v spovednico vso navlako.
Povej vse tisto, kar se je nabralo na
vhodu in v veži tvojega življenja.
Gospod noče s silo izganjati trgovcev iz tvojega vsakdanjega življenja.
Nasprotno. Z izpovedjo in zakramentom te želi samo osvoboditi in očistiti, da boš v sebi spet odkril lepo in
bistveno. Potem ti ne bo več težko
pustiti trgovcem, da odidejo iz tvojega življenja.

PRVA SPOVED
ZA PRVOOBHAJANCE V KAMNJAH
bo v četrtek ob 17.30. Dobimo se v
cerkvi za spokorno bogoslužje.
MLADI - PET RAN PIKA COM
Dragi mladi prijatelj!
Povabljen si, da prideš na
PET RAN PIKA COM. To ni
običajna spletna stran.
Pravzaprav sploh ni internetna stran in z virtualno
resničnostjo nima dosti skupnega.
Pet ran pika com je priložnost, da
vstopiš v dejansko resničnost ter se
podaš na pot za križem.
Nanjo bomo mladi vipavske dekanije stopili v petek, 16. 3., ob
19.30 v župnijski cerkvi v Ajdovščini.
S seboj prinesi eno že nekoliko
dogorelo svečo.
Srečamo se z drugimi mladimi! Poskrbimo za 11. postajo. Dobimo se
ob 19.15 pred župniščem v Kamnjah
ali kar pred ajdovsko cerkvijo.

župnik VELIKONOČNA SPOVED

Obvestila:

V župniji Kamnje spovedovanje kot
običajno, v nedeljo bosta od 10. ure
dalje spovedovala eden od bratov
kapucinov iz Križa in g. Aleksander
Lestan.

KRIŽEV POT
Danes, na 3. postno nedeljo, vabljeni na dekanisjki križev pot na Gradi- PRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA,
šču pri Vipavi, v župniji pa je križev CELODNEVNO ČEŠČENJE V KAMNJAH
Celodnevno češčenje je
pot v Malovšah;
tudi dan, ko župnija v
oba se začneta ob 14.30.
imenu vse škofije »dežura« pred NajsvetejŽUPNIJSKI SVET
šim. Vzemimo si čas za
Člani ŽPS Črniče vabljeni na sestaskupno molitev. Pridite
nek v ponedeljek ob 19.30.
ob uri vaše skupine.
Mlade družine lahko
STARŠI BIRMANCEV
pridete h kateri koli uri
V Kamnjah se dobimo v torek ob
skupaj
kot
družina.
Mladi, veroučenci
19.30 v učilnici, da se dogovorimo o
potrebnih stvareh. Starši v Črničah ra- in drugi otroci posebej vabljeni ob
čunajte na srečanje v torek, 20. marca 12.30.

FILM DOBER PRIJATELJ
O MISIJONARJU PEDRU OPEKI
Lahko sporočite, za naročilo
preko župnije, lahko sami
pokličite na Družino. Cena:
Spored češčenja:
28,60 EUR. Z nakupom
11.30–12.30 možje in fantje
DVD-ja kupci podprejo sku12.30–13.30 mladi in veroučenci
pnost Akamasoa na Mada13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč
gaskarju.

Pri vsaki uri je voditelj, ki skrbi, da
je molitev ubrana, da so vmes tudi
trenutki tišine in petje.

14.30–15.30 žene iz Skrilj in Vrtovina
15.30 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.

TD ČRNIČE VABI NA PREDSTAVO
v dvorani Doma krajanov v Črničah
danes, v nedeljo, 11. marca, ob 18.
uri, kjer bodo gostili Društvo gospodinj in dramsko skupino s Planine
pri Ajdovščini s komedijo Mleko ni
voda. Ker je to prvi tak dogodek po
dolgih letih, bi radi, da se ga krajani
udeležijo v čim večjem številu. Vljudno vabljeni!

PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA
Prav je, da damo vrednost in lepo obhajamo
tudi sam praznični dan
svetega Jožefa, saj je
to praznik zavetnika in
posebnega priprošnjika kamenjske župnije.
DA BI ZNALI ŽIVETI,
Že sedaj vabljeni, da
si vzamete čas in se udeležite svete
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih
maše na dan svetega Jožefa v ponedelavnic molitve in
deljek, 19. marca, ob 18.30. Sveto
življenja
mašo bo daroval nekdanji župnik
Marjan Jakopič.
8. delavnica: SREČANJE

Kdor vzame molitev resno, kdor res
verjame v njeno moč, ga molitev
pelje do obličja, do srečanja. Obličje
Pred nami je:
• torek, 20. 3., srečanje za starše birmancev v Svetem pismu pomeni navzočnost,
v Črničah ob 19.30;
prisotnost.
• torek, 20. 3., skupna priprava staršev na
krst otroka;
• petek 23. marca, dekanijski postni vecer v
Ajdovščini
• sobota, 24. 3. (ob 20. uri) srečanje za
bralce v Kamnjah;
• nedelja, 25. 3., in nedelja 1. 4., ob 15. uri
(letos zaradi zasedenosti spremenjeno)
velikonočna spoved v Črničah;
• nedelja, 25. 3., začetek radijskega misijona.

Radi bi vedno bolj spoznali Boga. Toda
jasnost ni jasna oblika. Jasnost je trdnost, je navzočnost. Kdaj človeka res
spoznamo? Mar ne takrat, ko z njim
živimo, se z njim res srečamo?
Ni dovolj, da pijemo vodo, lahko se
srečam s samim izvirom. Kolikokrat
smo v molitvi toliko obremenjeni z
vsemi svojimi težavami, s katerimi
prihajamo pred Gospoda. Naša pozornost je usmerjena na prošnjo in ne
nanj samega.



