Nameni svetih maš:
ponedeljek, 2. 4.,

KAMNJE ob 19.30
za †† starše Rustja,
Potoče 33
VRTOVIN ob 19.30
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89
SKRILJE ob 8.00
za † Leopolda in Heleno
Zgonik, Skrilje 26
KAMNJE ob 20.00

GOJAČE ob 19.30
za †† starše Košuta,
p. n. Gojače 11
ČRNIČE ob 19.30
za † Danila Kosovela,
in v zahvalo, p. n. Črniče 63a

VELIKI
ČETRTEK,

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

za †† starše Pegan,
Potoče 37
po maši češčenje
pri božjem grobu

za prvoobhajance
za †† duhovnike črniške
župnije
po maši češčenje pri božjem
grobu, možnost do 24.00

6. 4.

KAMNJE ob 20.00

ob 15.00 križev pot (veroučenci in drugi)

++ VELIKI
PETEK

BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

ČRNIČE ob 19.30

7. 4.

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 21.30
VELIKONOČNA VIGILIJA
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75
velikonočna procesija
VRTOVIN ob 7.45
za †† Podgornik,
Vrtovin 34

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
ČRNIČE ob 19.30
VELIKONOČNA VIGILIJA
za žive in †† Ušaj, p. n. Črniče 87a
za župnijo

Frančišek Pavelski,
redovnik

torek, 3. 4.,
Irena,
mučenka
sreda, 4. 4.,
Izidor Seviljski,
škof
5. 4.

VELIKA
SOBOTA

8. 4.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Julija,
vzgojiteljica

KAMNJE ob 10.30
za †† Mirka in Alojzijo
Vodopivec, Potoče 47

MALOVŠE ob 19.30
na čast Materi Božji po
namenu, Malovše 38
ČRNIČE ob 18.30

BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana in Antonijo Ušaj,
p. n. Črniče 23g

Na velikonočni ponedeljek bodo svete maše:
v Kamnjah ob 8.00, v Črničah ob 10.00 in na Svetem Pavlu ob 16.00.
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
6. postna, cvetna nedelja, 1. aprila 2012
Pilat jim
je odgovoril:
»Hočete, da vam izpustim
judovskega kralja?«
Vedel je namreč, da
so ga veliki duhovniki
izdali iz zavisti. Veliki
duhovniki pa so nahujskali množico, naj
jim rajši izpusti Baraba. Pilat jim je znova
odgovoril: »Kaj torej
hočete, da storim z
njim, ki ga imenujete
judovski kralj?« In
spet so zavpili: »Križaj ga!« Pilat jim je
rekel: »Kaj je vendar
hudega storil?«
Oni pa so še bolj
zavpili: »Križaj ga!«
Pilat je hotel
množici ustreči
in jim je izpustil Baraba,
Jezusa pa dal
bičati in ga
izročil, da bi bil
križan.
(Mr 15,9-15)

 Za konec
NEBESA – Sveti Peter razlaga, kako bo v nebesih, vsak bo lahko ves čas delal to, kar je na zemlji počel
najrajši. »Odlično!« se razveseli nekdo iz množice. »Potem bom tam igral nogomet.« Sv. Peter pogleda v
knjige: »Drži. Toda prvo tekmo imate že čez deset dni.«
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 velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 10,34–43
2. berilo Kol 3,1–4
evangelij: Jn 20,1–9

Odgovora še ni
Kot duhovnik se vedno znova srečujem s stiskami. V zadnjem času jih je veliko po družinah, med
mladimi ... V javnem življenju pa se čuti odpor do
vsega, kar je povezano s Cerkvijo in z Božjim življenjem. Hkrati pa srečujem toliko lepih zgodb, ljudi,
ki ponovno odkrivajo lepoto vere in najdejo živ in
pristen stik z Bogom. Ob vsem tem lahko le ponavljam sam pri sebi: Veliki teden ni samo določen
čas v letu, ni le teden, zaznamovan v koledarju. Je
nekaj zelo resničnega in otipljivega.
Veliki teden ni nekaj oddaljenega. Ko se bomo v
četrtek, petek in soboto zbrali pri najbolj poglobljenem bogoslužju vsega leta, se ne bomo le spominjali nekih preteklih dogodkov. Dovolj je, da pogledam okoli sebe, prisluhnem duhovnemu utripu časa
in vidim stvari, ki se znova in znova ponavljajo.
Bog stoji pred množico. Nekateri so ob njegovih
čudežih našli vero, priznali Boga kot živega in ga
znova sprejeli v svoje življenje. Drugi so ob istih
čudežih dokončno sklenili, da ga
izrinejo iz življenja.
Dejansko teče pot vsakega
človeka v smer, ko pride do
dokončne delitve: sprejeti ali
izriniti. Preden se to zgodi, na
tej poti izbruhne na dan vse,
kar sta človek in družba potlačila
v lastno globino: koliko jeze,
gneva, občutja prikrajšanosti, nezaželenosti, neodpuščanja. In hkrati: koliko dobrote, iskrenega žrtvovanja, odpuščanja, iskrene ljubezni.

Vse to je bruhnilo na dan v dogodkih, ki se jih ne da razložiti; v množici, ki z vpitjem raje izbere kriminalca
kot Božjega Sina. Zato vas vabim, da
v teh dneh k bogoslužju s seboj prinesete tudi vse napetosti današnje
družbe, vse, kar osebno in kot družine doživljate po službah. Prinesite s
seboj vse, kar vas tišči, boli, in vse,
kar vam je lepega podarjeno v vaši
lastni družini.
Ni občutja, ki ga Bog ne bi že vzel
nase, vključil v svoj veliki teden. V
življenju vsakega človeka obstaja božič, radost začetka. Obstaja tudi velika noč, praznik in vse, kar je prazniku
sledilo, vse, česar nismo mogli predvideti, kar se je zasukalo drugače. In
če je resničen božič, če je resničen
veliki četrtek, veliki petek, je resnična tudi velikonočna nedelja. Samo
na to se lahko opremo. Nobenega trdnega zagotovila ni. Če bi zagotovilo
bilo, bi se v svoji veri ustavili, ne bi
več iskali. V praksi Boga sploh ne bi
več potrebovali. Tako pa veliki teden
ostaja. Ostaja tudi negotovost sedanjega časa, ostajajo zelo konkretna
vprašanja, kako bomo imeli službo,
prihodnost, kako bomo preživeli.
Zato veliki teden ostaja. Odgovora še
ni, da se na poti ne bi ustavil.
župnik

Obvestila:
VEROUK
V velikem tednu bo verouk samo za
4., 5., 6., in 7. razred v Črničah ter
za birmansko skupino v Črničah. Za
druge skupine verouka ni.
Veroučenci se udeležite bogoslužja
celotnega tridnevja!
MAVRIČNA SKUPINA
v Kamnjah se dobi v ponedeljek ob 18. uri.

MOŽNOSTI ZA SPOVED:
V Črničah možnost še danes, na cvetno nedeljo, od 14. do 15. ure, ko
spovedujeta g. Joško Tomažič in g.
Aleksander Lestan. V Vipavskem Križu na veliki ponedeljek v samostanski
cerkvi: od 17. ure do 19. ure. V Kamnjah, Skriljah in Vrtovinu še prve tri
dni v tednu pred mašo. V Logu pri Vipavi na veliko sredo od 9. do 12. in
od 15. do 19. ure.
VELIKI ČETRTEK – V teh dneh smo
lahko postavljeni na preizkušnjo, ali
bomo zmogli odpovedati kakšno drugo obveznost. Obhajanje velike noči se
začne v četrtek zvečer. Duhovniki dopoldne obnovimo duhovniške obljube,
g. škof posveti nova sveta olja.
Pri večerni maši utihnejo zvonovi. Po prenosu Najsvetejšega v božji
grob razkrijemo oltar, prostor okoli
njega ostane prazen. Jezus je učence
prosil za molitev. Mi skušamo ta večer
vztrajati v molitvi pri božjem grobu.
Bogoslužje bo v Črničah že ob 18.30,
v Kamnjah ob 20. uri. Pri tej sveti
maši se prvoobhajanci še posebej
zahvalijo za dar
svete evharistije.
VELIKI PETEK
To je dan spokornosti, molka
in strogega posta. Odgovora na
vprašanje trpljenja ni. Vse, kar lahko storimo, je, da
smo »blizu«. S poljubom križa ta dan
poljubimo tudi osebni križ. Cerkev bo
čez dan odprta za obisk in molitev. V
črničah je ob uri Jezusove smrti, ob
15.00 križev por, še posebej vabljeni
vsi veroučenci. Namesto maše je starodavno bogoslužje v rdeči barvi,
pri katerem bomo poslušali poročilo o trpljenju, počastili bomo
znamenje križa in prejeli sveto
obhajilo, ob 19.30 in 20.00.

VELIKA SOBOTA
Ta dan se skupaj z Marijo pripravljamo na najpomembnejšo noč v vsej
zgodovini. Srce tega dne je večerna
velikonočna vigilija, bogoslužje
vseh bogoslužij. Jutranji blagoslov ognja in popoldanski blagoslov
jedi samo pomaga, da bi se na zunaj
bolje pripravili na obhajanje najglobljih življenjskih resnic. Luč, beseda, voda, evharistija. Večerno bogoslužje, ob 19.30 in 21.30, bomo
začeli s slavjem luči. S seboj prinesite sveče in jih zavarujte, da
ne bo vosek poškodoval klopi. Nekaj
svečk bo na voljo v košarici pri vhodu. Slovesno bomo »s prižganimi
svetilkami« obnovili krstne obljube
in blagoslovili krstno vodo. Pri
krstnem bogoslužju se kristjani
še enkrat zavestno odločimo za
Kristusa in se odpovemo grehu,
Satanu in njegovemu napuhu.
Velikonočna procesija je znamenje, da nas vera kliče na
pot. Pri procesiji se potrudimo
za dostojno sodelovanje.
VELIKONOČNA NEDELJA
– Je prva nedelja. Prvi kristjani so zaradi praznega groba začeli praznovati vsako nedeljo kot Gospodov dan.
Starši lahko naredite največ, da bodo
tudi mladi in otroci doživeli celoto tega
praznika. Zato je potrebna tudi kakšna žrtev. Nič ni narobe, če smo kdaj
tudi zaradi bogoslužja nekoliko zaspani in utrujeni. Tudi če bi pri bogoslužju
zaspal ali se dolgočasil, je še vedno
bolje, kot če me sploh ni zraven.
BLAGOSLOV OGNJA
Starši, spodbudite otroke, da zjutraj vstanejo in obiščejo vaščane,
še posebej starejše in vse, ki živijo
sami. S tem blagoslovom pripomoremo k drugačnemu, prazničnemu

razpoloženju. Naj pri tem ne prevlada
pobiranje denarja, ostanimo skromni!
Najbolj vas bo obogatil klepet s starejšimi ljudmi. V obeh župnijah pazite, da ga boste nesli vsem in ne glede
na prejete darove.
NABIRKA ZA KARITAS
Tudi letos bomo nabirko na veliki
četrtek preko Karitas namenili za
družine, ki zaradi gospodarske krize
preživljajo finančno stisko.
OFER NA VELIKO NOČ
Kljub težkim časom
upamo, da bomo
lahko združili moči
in v tem letu začeli z
obnovo cerkve svetega Pavla. Ta cerkev nas bo lahko
povezovala v obeh župnijah in tudi
širše. Letos pri običajnem ofru na
veliko noč zbiramo darove za obnovo
cerkve na Svetem Pavlu. Vabljeni, da
to delo po svojih močeh podprete.
Tudi z molitvijo za blagoslov priprav,
povezovanja in dela.
DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih delavnic molitve in življenja
11. delavnica:

SVOBODNI ZA LJUBEZEN
Zakaj nekateri ljudje leta in leta veliko
molijo, a se ne spremenijo? Ostajajo
trdi, lahko celo sebični, zaprti v svoj
krog. Ali molitev res ne spreminja?
Molitev ni ločena od življenja. Življenje
mora biti molitvi izziv.
Lahko se izkaže, da ljudje pravzaprav
niso ljubili Boga. Mislili so, da so ga,
v resnici pa so ljubili le sebe in svojo
predstavo o Bogu in sebi. Svojo podobo so zamenjali za podobo Boga. To je
velika preizkušnja molitve.

