Nameni svetih maš:
ponedeljek, 19. 3.,
sveti Jožef,
mož Device Marije

torek, 20. 2.,
Klavdija,
mučenka

št. 12/12

KAMNJE ob 18.30
za † Joška Lozarja,
Vrtovin 98
v zahvalo in priprošnjo,
Kompara, Kamnje 17
ob 17.30
spoved za veroučence,
možnost tudi za odrasle
VRTOVIN ob 18.30
za † Olgo Rustja,
Vrtovin 131, 30. dan

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4, 1. obl.

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Batagelj,
Skrilje 15
ob 18.00
spoved za veroučence

MALOVŠE ob 18.00
za †† Lenarta Čermelja,
p. n. Malovše 2

četrtek, 22. 3.,
Lea,
spokornica

KAMNJE ob 18.30
za zdravje,
Kamnje 12a

+ petek, 23. 3.,
Alfonz Turibij,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefa Podgornika,
Vrtovin 34, 30. dan
ob 17.45
spoved za veroučence

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25
ob 17.15
spoved za veroučence
RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta,
p. n. Ravne 10

sobota, 24. 3.,
Gospodovo
oznanjenje,

SKRILJE ob 8.00
za † Danijelo in †† Rustja,
Skrilje 23, 1. obl.
od 7.30 možnost za sveto
spoved
KAMNJE ob 7.45
za župnijo

prehod na poletni čas

25. 3.
5. POSTNA
NEDELJA,
tiha
Rebeka,
svetopisemska
žena

KAMNJE ob 10.30
za † Staneta Jelenca,
Vrtovin 78a

župnij Črniče in Kamnje
4. postna nedelja, 18. marca 2012

sreda, 21. 3.,
Nikolaj iz Flüe,
kmet, puščavnik

Katarina Švedska,
redovnica

OZNANILA

ČRNIČE ob 18.00
za † Venceslava Cigoja
in s. redovnico Perino,
p. n. Malovše 38

ČRNIČE ob 18.00
za † Zoro Toplikar,
30. dan

ČRNIČE ob 9.00
za birmance in njihove
družine
za †† Milana, Jožefo in Nevo
Gerljevič, p. n. Gojače 21
15.00–16.30
VELIKONOČNA SPOVED

Bog je
namreč
svet
tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel
večno življenje. Bog
namreč svojega Sina
ni poslal na svet, da
bi svet sodil, ampak
da bi se svet po njem
rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje,
je že sojen, ker ne
veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
Sodba pa je v tem, da
je prišla luč na svet
in so ljudje bolj ljubili
temo kakor luč, kajti
njihova dela so bila
hudobna.«
(Jn 3,16–19)

 Za konec
REKLAMACIJA – Gorenjec se v čistilnici razburja: »Ne bom plačal tega računa! Prati sem dal samo
dve srajci, tu pa je še kup drugih stvari!« »Gospod, v žepih vaših srajc smo našli še dve majici, tri pare
nogavic in dvojne spodnje hlače.«
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 5. postno nedeljo:
1. berilo: Jer 31,31–34
2. berilo Heb 5,7–9
evangelij: Jn 12,20–33

Zaradi ljubezni
V petek sem se na eni od postaj križevega pota z
mladimi globoko zamislil. Dobili smo vsak svoj križ
in nanj je bilo treba zapisati, kako razumem križ, kaj
mi pomeni in kaj pomeni ljudem danes.
Kaj bi odgovoril ti? Na kaj pomisliš, ko slišiš ali
vidiš križ?
Zamislil sem se, ali sam vedno najprej pomislim
na njegovo najgloblje bistvo. Običajno takoj pomislim na trpljenje. Nič narobe, saj ga predstavlja.
Toda vrstni red: kaj je prej, kaj je najprej. Križ je in
ostaja najprej simbol ljubezni. In sicer resnične, ne
le povsod opevane in izpovedane ljubezni.
Hudo je, če ta vrstni red izgubimo izpred oči.
Hudo je, če vidimo le križ, v ozadju pa ne vidimo
Njega, ki nas je ljubil in nas ljubi do konca.
In na vprašanje, kaj svet danes najbolj potrebuje,
mi je takoj zasvetil prečiščen odgovor. Ko se srečujem z ljudmi, vedno bolj odkrivam: današnji človek
si želi, da bi ga nekdo zares ljubil. Se vam zdi ta
trditev poceni? Verjemite, da ni!
Filozof Kierkegaard je zapisal: »Ni pomembno vedeti, ali Bog obstaja; pomembno je
vedeti, ali je ljubezen.«
Sv. Avguštin je dejal: Če bi bila v
kakšni katastrofi uničena vsa Sveta pisma in bi ostal le en sam izvod; in če bi
bil tudi ta izvod tako poškodovan, da bi
ostala cela le ena sama stran, in če bi
lahko na tej strani prebrali le še eno
vrstico; če bi bila torej to vrstica,
kjer beremo: »Bog je ljubezen«, bi
bilo rešeno vse Sveto pismo, kajti
vse je povzeto tu.

Ko se želiš dokopati do odgovora
na najbolj boleča vprašanja, ta ne bo
vedno »strokoven«. Življenje samo
je zunaj logike vzroka in posledice.
V ozadju tega, kar si in se ti morda
prav sedaj dogaja, je Njegova osebna ljubezen. Bolj kot to, da bi razumel skrivnosti sveta, bo zate odločilno, ali boš odkril nerazložljivo: Bog
te ljubi.
župnik

Obvestila:
KRIŽEV POT
Danes, na 4. postno nedeljo, vabljeni na
križev pot v cerkvi v Črničah ob 14.30.
PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA
Ta teden je slovesni praznik, god svetega Jožefa.
Obhajajmo ga, saj je to
praznik zavetnika družin
in posebnega priprošnjika kamenjske župnije!
Vabljeni k sveti maši v ponedeljek,
19. marca, ob 18.30. Daroval jo bo
nekdanji župnik Marjan Jakopič.

tem tednu priprava in spoved pred
sveto mašo v ponedeljek, sredo,
četrtek in petek. Če ne morete priti
v svojem kraju, poskrbite, da boste
izkoristili eno od drugih možnosti. Najprej je priprava, zato pridite že ob uri.
STARŠI BIRMANCEV IN PRVOOBHAJANCEV
V Črničah: s starši birmancev se
dobimo v torek ob 19.30 in takoj za
tem, ob 20.15, še s starši prvoobhajancev; obakrat v župnišču.
PRIPRAVA NA KRST
starši, ki načrtujete krst
svojega otroka, računajte
na začetek priprave, ki bo
v torek, 20. 3., ob 20.
uri v Vipavi (župnijski dom). V Črničah bo krst 9. 4., v Kamnjah pa 27.
5. ali prej po dogovoru.
ŠTUDENTSKA SKUPINA
Ima srečanje v četrtek po sveti
maši v učilnici v Kamnjah.

BRALCI, BRALCI, BRALCI
V župniji Kamnje smo razširili krog
sodelavcev pri branju Božje besede.
TEDEN DRUŽINE
Sprejmite to vabilo z velikodušnoV Cerkvi na Slovenskem bo od
stjo. Na vrsto boste prišli redkeje kot
praznika sv. Jožefa, do nedelje, 25.
doslej.
marca, ko praznujemo Gospodovo
Če le morete, si vzemite čas za
oznanjenje Mariji, tradicionalni teden kratko srečanje, ki bo v soboto od
družine, ki bo tematsko povezan z
20.00 do 20.45 v Kamnjah. Vnesli
letošnjim 7. svetovnim srečanjem
bomo še zadnje spremembe v razdružin. To bo od 30. maja do 3.
pored branja in dobili
junija pod geslom Družina: delo in
nekaj osnovnih napraznovanje, v Milanu v Italiji. V
potkov za branje pri
cerkvi je na voljo zgibanka z razmibogoslužju.
slekom za posamezni dan, s prošnjo
Marsikateri župljan
in spodbudo za dobro delo v družini. bi se še rad pridružil bralcem, pa se
nanj nismo spomnili, zato korajžno
SPOVED ZA VEROUČENCE
povabite še koga in sporočite ime.
Birmanci imate v tem tednu pripraSvojo pripravljenost potrdite Stanku
vo in sveto spoved izjemoma ob uri
Rovtarju 031 249 202; stanko.rovrednega verouka. Za vse druge je v
tar@siol.net.

GOSPODOVO OZNANJENJE
IN MATERINSKI DAN
V nedeljo, 25. 3., je praznik Gospodovega oznanjenja. Ker je praznik
v nedeljo in imajo v postnem času
nedelje vedno prednost, bo liturgični
spomin praznika v soboto, liturgično
praznična maša bo v Skriljah kot običajno ob 8. uri. Naših mater in materinstva se bomo spomnili v nedeljo.
VELIKONOČNA SPOVED V ČRNIČAH
bo letos obe naslednji nedelji, 25.
3. in 1.4., od 15.00 do 16.30. Spovedovala bosta g. Jožko Tomažič in g.
Aleksander Lestan.

socialno šibkejšim dijakom katoliških
šol. Vabljeni na koncert v živo ali k
poslušanju po radiu.
POSTNI VEČER V AJDOVŠČINI
v petek, 23. marca,
dr. Jadranka Vrh Jermančič –
osebnost Primorske 2011
SREČANJA Z LJUDMI IN TEŽKO
BOLEZNIJO
v petek, 30. marca,
Marko Rijavec
– duhovnik in pesnik
SLEP NI, KDOR NE VIDI
v dvorani srednje šole Vena Pilona
v Ajdovščini obakrat ob 20. uri:
Vabi Klub krščanskih izobražencev
Ajdovščina.

BIRMANCI
Vabljeni, da v postnem in velikonočnem času vzamete resno svojo
Pred nami je:
duhovno pripravo na birmo, tudi s
• nedelja, 25. 3., začetek radijskega misijona;
prostovoljnim obiskom tedenske sve- • sobota, 14. 4., začetek spomladanske priprate maše, osebo molitvijo in branjem
ve na zakon.
Svetega pisma. Računajte na skupno
katehezo (gost Slavko Rebec) v toDA BI ZNALI ŽIVETI,
rek, 10. aprila. Do tedaj vsak opravi
DA BI ZNALI ŽIVETI,
preverjanje birmanskega znanja.
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki
s sredinih delavPEŠ NA SVETO GORO
V nedeljo, 25. marca, se lahko
nic molitve in življenja
pridružite skupini romarjev, ki bo na
Sveto Goro romala peš. Odhod ob 6. 9. delavnica:
uri iz Šturij, okrog 7. ure v Skriljah, V MOLKU IN NAVZOČNOSTI
okrog 7.30 v Kamnjah in naprej skozi Tokrat smo šli v samo glavno »križiPodgoro. Poskrbljeno bo za avtobusni šče« molitve. Doslej smo se zanašali
na besede. Vendar nam besede odprevoz nazaj.
krivajo le del Boga. Zakaj nas molitev
KONCERT DIJAKOV
ne bi popeljala do tega, da bi v resnici
V četrtek, 22. marca, ob 19.30 bodo bili z njim? To je molitev, pri kateri
v kulturnem domu v Vipavi nastopili besede zavestno opuščamo. Molitev,
dijaki slovenskih katoliških gimnazij. kjer je na prvem mestu Njegova navOblikovali bodo koncert, ki ga bo prezočnost. To je kontemplacija.
našal tudi radio Ognjišče.
Te navzočnosti pa nimamo pod nadzoNamen koncerta je, da dijaki predrom, ne da se je predvideti. Potrebna
stavijo svojo ustvarjalnost ter ob
tem prosijo dobre ljudi za prispevke je velika zvestoba, potrpežljivost in
vztrajnost.
za Slomškovo ustanovo, ki pomaga

