ponedeljek, 25. 3.,
Prokop Češki,
opat

torek, 26. 3.
Evgenija,
mučenka
sreda, 27. 3.,
Gelazij,
škof

četrtek, 28. 3.,
VELIKI
ČETRTEK
Milada,
devica

KAMNJE ob 19.00
za †† Batagelj,
Potoče 35

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje v družini,
Vrtovin 58
SKRILJE ob 19.00
za †† Bajec in Krtelj,
Skrilje 92

Bertold, redovnik
30. 3.,

VELIKA
SOBOTA
Amadej Savojski
vojvoda

Premik ure na poletni čas

31 3.

VELIKA
NOČ
Gvido,
mučenec

MALOVŠE ob 19.00
po namenu darovalca

KAMNJE ob 20.00

ČRNIČE ob 18.30

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

za †† Antona in Slavko
Možina, Potoče 24
po maši češčenje
pri božjem grobu

za vse prvoobhajance
za žive in †† črniške dušne
pastirje
po maši češčenje pri božjem
grobu, možnost do 23.00
ob 15.00 križev pot (veroučenci in drugi)

29. 3.,

++ VELIKI
PETEK

ČRNIČE ob 16.00
pogrebna za
† Sandro Nemeček,
Ravne 24
GOJAČE ob 19.00
za †† Viktorja in Zoro Slejko;
p. n. Gojače 5
ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico Srdič in njeno
† mamo Fani, p. n. darovalca

KAMNJE ob 20.00
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
KAMNJE ob 20.00
VELIKONOČNA VIGILIJA
za †† duhovnike kamenjske
župnije
vstajenjska procesija
KAMNJE ob 8.00
za †† Rovtar,
Kamnje 17
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Franca in Jožefo
Podgornik, Vrtovin 16a

ČRNIČE ob 20.00
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

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 5.30
VELIKONOČNA VIGILIJA
za in †† Pišot,
Gojače 39
za župnijo
vstajenjska procesija

 Za konec

NA SODIŠČU – Sodnik poučuje pričo: »Poveste lahko samo tisto, kar ste res videli, in ne tistega, kar
ste slišali od drugih. Torej, kdaj ste rojeni?« »To vem samo po pripovedovanju drugih.«
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

cvetna nedelja
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Življenje
In ko je
prišla
ura, je
sedel k mizi in dvanajst
apostolov z njim. In
rekel jim je: »Srčno sem
želel jesti to velikonočno
jagnje z vami, preden
bom trpel. Zakaj povem vam, da ga ne bom
več jedel, dokler se ne
dopolni v Božjem kraljestvu.« In vzel je kelih,
se zahvalil in rekel:
»Vzemite to in si razdelite med seboj. Zakaj
povem vam, da ne bom
več pil od sadu vinske
trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.« Potem je
vzel kruh, se zahvalil, ga
razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki
se daje za vas; to delajte v moj spomin.« Prav
tako tudi kelih po večerji, govoreč: »Ta kelih je
nova zaveza v moji
krvi, ki se preliva za
vas.«
(Lk 22,14–20)

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 1,1.26–31
2. berilo: 2 Mz 14,15–31
3. berilo: Ezk 36,16–28
4. berilo: Rim 6,3–11
evangelij: Lk 24,1–12

Leto vere dosega vrhunec. Lahko bi rekli, da bomo
v četrtek sedli k mizi in pri večerji ob hrani praznovali, kar je in lahko ne bi bilo.
Ste kdaj pomislili, da ljudje najgloblje stvari življenja praznujemo ob hrani? Z uživanjem hrane pri mizi
se hranijo naši odnosi. Življenje je polno stvari, ki
jih drug drugemu ne moremo neposredno izreči. Ko
skupaj jemo, si povemo, »kar se ne da povedati«. Ko
smo skregani, težko jemo skupaj. V hrani je shranjeno več kot le hrana.
Povsem nemogoče je z besedami povzeti to, kar
se je zgodilo v teh dneh velike noči. Verjetno ste se
tudi sami že kdaj spraševali, zakaj toliko govorjenja
o Kristusovem trpljenju, zakaj je bilo to potrebno,
kaj pravzaprav pomeni, da nas je s trpljenjem odrešil greha, kaj je sploh bistvo križevih potov, ki jih
ponavljamo ...
Zato je Kristus vse, kar se je zgodilo v tem tednu,
shranil v evharistijo. Ne moremo razumeti, in vendar
se hranimo. Življenja si sami ne moremo dati, niti
naravnega, kaj šele božjega. In vendar lahko živimo.
Vse, kar bomo v tem tednu pri bogoslužju obhajali, je zaradi življenja samega. Zato teden začenjamo
z blagoslovom zelenja. Zakaj
v tem letu iščemo bistvo naše
vere, zakaj jo želimo poglobiti,
če ne zato, da bi vendar živeli!
In če hočeš živeti, se moraš
hraniti. Kdor bi hotel najprej
razumeti in se šele nato hraniti, bi zelo hitro umrl. Prav to se
dogaja z vero, ki je le v prepričanju ali pa le v izpolnjevanju
dolžnosti. Prav v velikem tednu
se lahko globlje zaveš, kaj sploh

je sveta maša in zakaj so zakramenti.
Če si pri krstu sprejel popolnoma novo
življenje, lahko to življenje živi le iz
hrane. Življenje prihaja le iz življenja,
prepričanje ga ne more ohranjati.
Verjetno bomo evropski kristjani morali spet skozi zelo konkreten veliki
teden, da si bomo lahko nalili čistega
vina. Samo preizkušnje nam bodo slekle modno obleko, da je mogoče vero
živeti brez zakramentov. Šele ko greš
skozi veliki teden, razumeš veliki četrtek, Cerkev in evharistijo.
Zato vas vabim, da letos velikonočno
tridnevje obhajate tako, da preprosto
sedete »k mizi«. Bodimo pri bogoslužju in pri vsakdanjem stiku z Bogom
brez naprezanja. Za rešitev osebnih
problemov in nagrmadenih skrbi se je
treba najprej najesti. Gospod želi s teboj najprej jesti za mizo, šele potem te
bo peljal za seboj, ti pokazal pot ... Če
te skrbi za otroke, ki se več ne hranijo,
jim boš pomagal le tako, da se najprej
sam začneš na novo hraniti z vero.
Gospodov križev pot bomo razumeli le, če ga bomo gledali v njegovem
stalnem odnosu z Očetom. Nismo bili
odrešeni predvsem zaradi njegovega
zunanjega trpljenja, ampak s tem, kar
se je zgodilo med Kristusom in Očetom. Le z Očetom v ozadju je mogoče
sprejeti in razumeti križ. Ta njun odnos
je sedaj postal hrana za naše odnose.
Le zakaj bi še naprej stradali?
župnik

Obvestila:
VEROUKA
v velikem tednu ni
zato, da si veroučenci
s starši vzamete čas in se udeležite
bogoslužja v vseh treh dneh velike
noči. Veroučenci vabljeni tudi h
križevemu potu v Črniče v petek ob treh
popoldne

Na veliki petek in soboto čez dan radi
obiščimo za nekaj minut božji grob v tihi
molitvi.
Predvsem starši ste tisti, ki boste
otrokom dali pravo spodbudo. Posebej
starše v Črničah prosim, da svojih
otrok ne letos ne prikrajšate za
izkušnjo jutranjega vstajenjskega
bogoslužja.

oltarju in božjemu grobu.
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
križev pot. Na veliki petek
je starodavno bogoslužje v
rdeči barvi, ob 20.00.

VAJE ZA STREŽNIKE,
ki sodelujete pri bogoslužju: v Kamnjah
za veliki petek v ponedeljek po maši, za
vigilijo v soboto po blagoslovu jedi;
v Črničah za obe skupini v petek po
križevem potu.

VELIKA SOBOTA
Ta dan se skupaj z
Marijo pripravljamo na
najpomembnejšo noč
v vsej zgodovini. Svoje
domove posvečujemo tudi
z jutranjim blagoslovom
ognja in popoldanskim
blagoslovom jedi.

OBISK BOLNIKOV
V župniji Kamnje obiskujem starejše in
bolne v torek od 9. ure.
MOŽNOSTI ZA SPOVED
V Črničah je možnost še danes,
na cvetno nedeljo, od 16. do 17.
ure, spoveduje g. Joško Tomažič. V
ponedeljek, torek in sredo možnost pol
ure pred večerno sveto mašo.
VELIKI ČETRTEK
je večer svete evharistije, duhovništva
in Jezusove nove zapovedi. Krizmena
maša z našim škofom je letos v Novi
Gorici ob 10. uri.
Pri slovesni večerni maši utihnejo
zvonovi. To je večer izdaje, trpljenja,
presenečenj, začetek drame velike noči.
Pri maši sodeluje »12 apostolov«. 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 zahvalijo za dar svete
evharistije.
VELIKI PETEK
To je dan spokornosti, molka in strogega
posta. Cerkev ta dan moli ob razkritem

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! Dogovorite
se, da blagoslovljeni ogenj nesete k
vsem in da ne delate razlik. Najbolj vas
bo obogatil klepet s starejšimi ljudmi.
VELIKONOČNA VIGILIJA
Vigilija pomeni »bdenje«, obhajati se
mora v noči pred velikonočnim jutrom
po sončnem zahodu in
pred sončnim vzhodom.
Prinesite s seboj
zaščitene svečke.
Lahko jih vzamete ob
vhodu v obeh cerkvah.
Letos bo v Črničah
celotno bogoslužje zjutraj. Potrudite
se, da boste vstali, saj je to jutro
drugačno od vseh drugih. Sprememba
ni samo zaradi združevanja, ampak tudi
zato, da bomo praznovali še lepše in
doživeli pravo velikonočno jutro. Še bolj
se bo treba potruditi zaradi premika ure.
Začeli bomo (v Kamnjah zvečer, v

Črničah zjutraj) s slavjem luči, vstajenje
bomo proslavili tudi s procesijo skozi
kraj. Potrudimo se za lepo sodelovanje.
Vabljeni, da v Črničah to jutro po
končanem bogoslužju nadaljujemo
praznovanje tudi z »agape«,
preprostim druženjem pri cerkvi. Kdor
želi, naj prinese nekaj blagoslovljenih
jedi za »skupno mizo« in druženje.
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.
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA
USMILJENJA
se začne na veliki petek in traja do
nedelje Božjega usmiljenja. Vabljeni
k tej preprosti, a za naš čas tako
učinkoviti molitvi. Besedilo je na spletni
strani.
NABIRKA ZA KARITAS
Tudi letos bo nabirka na veliki četrtek
ostala Župnijski karitas za družine, ki
zaradi gospodarske krize preživljajo
finančno stisko.
OFER NA VELIKO NOČ
Ofer v Kamnjah in nabirka v Črničah
bosta namenjena za obnovo Svetega
Pavla (obnovo notranjščine in gradnjo
zvonika). Bog povrni za vsak dar!
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Armina Črnigoja ste namesto
cvetja za obnovo Svetega Pavla darovali
še dodatnih 200 €. Hvala!

Pred nami je:
6. 4. prva sobota, duhovna priprava;
6. 4. začetek priprave na zakon;
7. 4. nedelja Božjega usmiljenja;
7. 4. sveta maša in spominska slovesnost za padle v Črničah;
• 7. 4. Ipavska velikonočna meditacija
ob 19. uri v Kamnjah ob prepevanju
zbora Ipavska.
•
•
•
•

