Nameni svetih maš:
ponedeljek, 18. 3.,
Ciril Jeruzalemski,
cerkveni učitelj

5. postna, tiha nedelja

KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 19.00
za †† Jožefa in Marijo Mužina za †† Milana, Jožefo in Nevo
Gerljevič, p. n. Gojače 21
Vrtovin 16a

torek, 19. 3.
Jožef,
Jezusov rednik

KAMNJE ob 19.00
v čast Svetemu Duhu,
Vrtovin 55
za †† Jožefa in Jožefo Valič,
Skrilje 2

ČRNIČE ob 19.00
za † Lidijo Fišer,
8. dan

sreda, 20. 3.,

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
za † redovnico Pepco
in †† Cigoj, p. n. Malovše 38

Nikolaj iz Flue,
kmet

KAMNJE ob 19.00
za † Petra Besednjaka,
Potoče 43, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Zmago in †† Cigoj
Črniče 91

petek, 22. 3.,
Lea,
spokornica

VRTOVIN ob 19.30
za †† Karla in Drago Curk,
Vrtovin 21

RAVNE ob 19.00
po namenu

sobota, 23. 3.,
Gospodovo
oznanjenje

SKRILJE ob 8.00
za † Marijo Vrčon,
Skrilje 45a, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Stanka in †† starše
Koron, p. n. Črniče 4
od 17.00 spovedovanje

24. 3.
6. POSTNA,
CVETNA
NEDELJA
Katarina Švedska,
redovnica

KAMNJE ob 7.45
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37, 8. dan

Martin iz Brage,
škof

četrtek, 21. 3.,

KAMNJE ob 10.15
za † duhovnika Jožefa
Podgornika, Vrtovin 24

ČRNIČE ob 9.00
za †† Bavec in Krkoč,
po namenu
za župnijo
od 16.00 spovedovanje

17. 3. 2013
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Kamni
Jezus
pa se
je pripognil in je s prstom
pisal po tleh. Ko pa
ga niso nehali vpraševati, se je vzravnal
in jim rekel: »Kdor
izmed vas je brez
greha, naj prvi vrže
kamen vanjo.«
In spet se je pripognil in pisal po tleh.
Ko pa so to slišali,
so drug za drugim
odhajali ven – počenši od najstarejših – in
je ostal sam in žena
v sredi. Jezus se je
vzravnal in ji rekel:
»Žena, kje so? Te ni
nobeden obsodil?«
Ona pa je rekla: »Nobeden, Gospod.« In
Jezus je rekel: »Tudi
jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne
greši več!«
(Jn 8,6–11)

 Za konec
SMOLA – Vid je dobil sestrico, stoji pred vrati in bi rad šel k mami. »Zdaj ne moreš,« ga ustavi oče,
»štorklja je mamo ugriznila v nogo.« »Ojoj,« reče mali, »uboga mama! Najprej težek porod, zdaj pa še to!«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 50,4–7
2. berilo: Flp 2,6–11
evang.: Lk 22,14 –23,56

Neizmerno sem vesel novega papeža. Pa ne zato, ker
bi pričakoval kakšne velike zunanje spremembe v Cerkvi. Cerkev potrebuje predvsem duhovno prenovo, kot
je dejal že kmalu po izvolitvi: »Graditi. Graditi Cerkev.
Govori se o kamnih: kamni so oprijemljivi; toda živi kamni, kamni, maziljeni s Svetim Duhom. Graditi Cerkev,
Kristusovo nevesto, na tistem vogelnem kamnu, ki je
sam Gospod, in z drugim gibanjem našega življenja –
graditi.«
In na letošnjo tiho nedeljo v Božji besedi nastopajo
kamni. Ubogo žensko so uporabili kot predmet, da bi
Kristusa ujeli v besedi, da bi dokazali zakon in pravilo.
Po toliko letih ljudje še vedno verjamemo, da nas bodo
rešili boljši zakoni, predpisi. Še vedno se naslanjamo
na črke, ki nimajo duha.
Ne vemo, kaj neki je Kristus pisal po tleh. Nekatere
razlage gredo v dve smeri. Morda je res počasi pisal
tiste zakone, v katerih so tam stoječi prepoznali sebe
in tudi svojo obsodbo ter so odšli. Ali pa je Kristus pisal po tleh, ki so bila kamen. S tem jim je pokazal, da
zapovedi še vedno berejo na kamniti plošči. Niso jih
še zapisali v srce. Niso še prejeli Duha, ki edini lahko
naredi, da zapovedi postanejo nekaj živega.
Koliko obsojanja je med nami! Koliko sklicevanja na
načela in trde, hladne ideje. Koliko kamnov lahko držimo v rokah tudi kristjani, sklicujoč se na načela pravičnosti, ki jim le povrh
nalepimo krščanske etikete. Ko poslušam ali
berem nekatere komentarje, tako pogosto tudi
krščanske v lepo zavitih
ovojih, začutim ostre
granitne kocke, potlačeno in neodrešeno jezo.

Če sami svoje vere nismo doživeli kot
odpuščanje, bomo težko pomagali grešniku »na drugi strani«. Koliko takih
»žena« je med nami, na katere kažemo nevidno s prstom. Koliko jih je, ki
čakajo, da jim nekdo da prihodnost.
Vsa Božja beseda te nedelje govori o novem, o prihodnosti. Le tisti, ki
je kakor sveti Pavel vero sam izkusil
kot nekaj novega, lahko da nekomu
prihodnost. Brez te žive duhovne izkušnje ostaja vera pravilo ali pa sladka
pravljična tolažba, samo še pozitivna
energija.
Brez duhovne prenove bo Cerkev res
postajala to, kar je isti dan dejal novi
papež Frančišek: »Lahko hodimo, kolikor hočemo, lahko zgradimo toliko reči,
če pa ne izpovedujemo Jezusa Kristusa, je nekaj narobe. Postali bomo dobrodelna nevladna organizacija, ne pa
Cerkev, Kristusova nevesta.«
Kamen je ustvarjen, da ga človek
vzame z ljubeznijo v roke in z njim naredi hišo, most, umetnino. S takim kamnom daš človeku prihodnost. Cerkev
je zgrajena – kot rečemo – iz živih
kamnov. Če kamni ne bodo živi, bodo
ostali hladni in ostri kamni obsodbe.
Zato naj velika noč pred nami ne bo
nekaj hladnega.
župnik

Obvestila:

RADIJSKI MISIJON
Vabim, da v tem tednu
izkoristite odlično
priložnost za poglobitev vere in
pripravo na veliko noč. Radijski valovi
nas bodo od 17. do 23. marca po
vsej domovini povezali z duhovno
vezjo v 8. radijskem misijonu pod
naslovom: GOSPOD, POMNOŽI NAM
VERO! Vodila ga bosta nadškofa
metropolita dr. Anton Stres in dr.
Marjan Turnšek.

Od 18. do 22. marca
(od ponedeljka do
petka) bodo misijonski
pogovori vsak dan ob
10.15, 13.00 in 17.00.
Prvi govor bo v nedeljo, 17.3., ob
17.00 (nadškof Stres), ob 10.00 pa bo
uvodno sveto mašo.
Pogovori z nadškofom Stresom
bodo 19. in 21. marca, z nadškofom
Turnškom 18., 20. in 22. marca.
Sklepna sveta maša bo v soboto, 23.
marca, ob 9.00 v ljubljanski stolnici.
Od 17. do 22. marca (od nedelje do
petka) bo vsak večer ob 20.00
molitev rožnega venca, ki jo bodo
vodile v radijski kapeli redovnice.
Ponovitve misijonskih pogovorov bodo
vsak dan ob 21.00, našli jih boste
tudi v spletnem arhivu.
VEROUK
je reden. V Črničah je ta teden skupaj
za 7. in 8. razred v torek ob 15. uri.
Za deveti razred tokrat odpade.

TEDEN DRUŽINE
Od sv. Jožefa do Gospodovega
oznanjenja Mariji obhajamo v Cerkvi
na Slovenskem teden družine.

Tudi letos ste naprošeni, da za cvetno
nedeljo zase in za druge priskrbite in
darujete oljčne vejice. V Kamnjah so
vejice na voljo že to nedeljo.

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA
je letos zaradi velikega tedna
prestavljen na soboto, 23. marca.
Vabljeni k sveti maši v Črniče ali v
Skrilje.

† JOŽEF PODGORNIK
V teh dneh molimo
za kar nekaj rajnih, ki
so nas zapustili. Med
njimi se spominjamo
tudi duhovnika
Jožefa Podgornika, jezuita rojaka
iz Vrtovina. Rojen je bil 16.10.1919 v
Vrtovinu. L. 1939 je vstopil v Družbo
Jezusovo. Dana mu je bila želja po
delu za Cerkev v Rusiji. Študiral je
v Rusikumu (Rim), kjer je bil l. 1952
posvečen v duhovnika, potem pa tam
več let deloval. L. 1958 je bil poslan
za dušnega pastirja za begunske
ruske družine na Dunaj. Od leta 1977
dalje je bil župnik v severni Avstriji
(Kleinschweinbarth). Od leta 2004
do smrti je bival v domu za ostarele
v Št. Andražu v Avstriji. Pogreb bo
v ponedeljek, 18. 3., v Gradcu.
Naj v Gospodu, kateremu je veroval
in služil, najdeva polnost božjega
življenja. Bogu hvala zanj! Njegov
osem let mlajši rodni brat Karel
Podgornik je tudi član slovenske
province jezuitov. Karel je redovni
brat in že dolga desetletja živi in
deluje v Rusikumu v Rimu.

PRVA SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE
v Črničah bo v četrtek ob 17.30.
Starši vabljeni, da pri tem prvem
koraku pridete zraven.
OBISK BOLNIKOV
v Črničah bo v četrtek, začnemo v
Gojačah v cerkvi ob 9. uri.
SPOVEDNI DAN
V sklopu radijskega misijona bo v
petek po vsej domovini spovedni dan.
V naši bližini bo spovedovanje v Logu od
8.00 do 11.30 in od 15.00 do 19.00,
možnost bo tudi v Vipavskem Križu.
ZAKONSKA SKUPINA
Druga zakonska skupina ima srečanje
v četrtek ob 20. uri v Kamnjah.

SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu tokrat po razredih, kjer
je mogoče, bo spoved ob uri verouka
(kljub temu prinesite zvezke), drugi se
prilagodite. Nekateri ste se navadili in
že sami skrbite za redno spoved.
KAMNJE (v cerkvi)
4. razred v sredo ob 16.30
5. razred v sredo ob 15.30
6. in 7. razred v torek ob 15.00
8. razred v sredo ob 17.00
9. razred v torek ob 17.00
ČRNIČE (v cerkvi):
4., 5. in 6. razred v četrtek ob 16.00
7. 8. in 9. razred v četrtek ob 17.00

VELIKONOČNA SPOVED V ČRNIČAH
bo na cvetno soboto od 17. do
19. ure. Spovedoval g. Marko
Rijavec, na voljo bova tudi župnik
in g. Aleksander Lestan; ter na
cvetno nedeljo od 16. do 17. ure,
spovedoval bo g. Joško Tomažič.

SVETI JOŽEF
Vabljeni k praznovanju zavetnika sv.
Jožefa v Kamnjah. Z nami bo g. Jože
Jakopič, brat nekdanjega župnika
Marjana Jakopiča. Vabljeni k sveti
maši v torek, ob 19. uri.

CVETNA NEDELJA
Bogoslužje bomo v nedeljo pri drugi
in tretji maši začeli ob 9.00 (v Črničah
pri trgovini) in ob 10.15 (v Kamnjah
pri kapelici) z blagoslovom zelenja in s
procesijo.

MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se v petek, kot običajno ob
20. uri v župnišču.

NAMESTO CVETJA
Ob smrti Petra Besednjaka ste za
kamenjsko cerkev (obnova zakristije)
namesto cvetja darovali 335 €. Ob
smrti Armina Črnigoja ste namesto
cvetja za obnovo Svetega Pavla
darovali 715,70 €. Hvala vsakemu
darovalcu!
VABILO
V soboto bo v dvorani OŠ Vrtovin
ob 20. uri prireditev Primorska poje.
Lepo vabljeni.

