Bogoslužje:
ponedeljek, 14. 3.,
Matilda,
kraljica

torek, 15. 3.,
Placid,
redovnik

sreda, 16. 3.,
Hilarij Oglejski,
škof

četrtek, 17. 3.,
Patrik
škof in misijonar

+ petek, 18. 3.,
Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj

sobota, 19. 3.,
Jožef,
Jezusov rednik

nedelja, 20. 3.,
ŠESTA POSTNA,
CVETNA
NEDELJA
Klavdija,
mučenka

peta postna, tiha nedelja

GOJAČE ob 18.00
KAMNJE ob 18.30
za †† Alojza in Jožko Krašna, za †† Jožefa in Amalijo Rebek,
Kamnje 10
p. n. Gojače 45
VRTOVIN ob 18.30
za † Staneta Jelenca,
Vrtovin 78a

ČRNIČE ob 18.00
po namenu, za pokojne

SKRILJE ob 18.30
za †† Valič,
Skrilje 32

MALOVŠE ob 18.00
za žive in †† Batič,
p. n. Malovše 35

KAMNJE ob 18.30
za †† starše in brata Krkoč
Potoče 21b

ČRNIČE ob 18.00
za † Vilmo Brankovič
p. n. Danile Podgornik

VRTOVIN ob 17.00
za † Jožefa Breclja,
Vrtovin 71c

RAVNE ob 18.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. ravne 33

KAMNJE ob 18.00
v zahvalo sv. Jožefu za može,
p. n. žena
za † † Jožefo in Jožefa Valiča,
Skrilje 2

ČRNIČE ob 18.00
za †† Venceslava in s.
redovnico Pepco, p. n. Rojko
velikonočna spoved
od 17.30 do svete maše

KAMNJE ob 7.30 blagoslov zelenja
za †† starše Rustja, Potoče 33
ČRNIČE ob 9.00 blagoslov zelenja s procesijo (pri trgovini)
za †† Stanka Korona, p. n. Črniče 4
za župnijo
KAMNJE ob 10.15 blagoslov zelenja s procesijo (pri kapelici)
za †† starše Mervič, Vrtovin 75
ČRNIČE
velikonočna spoved od 15. do 16. ure
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Postavili so jo v sredo
Pismouki in
farizeji so tedaj
pripeljali ženo,
ki so jo zalotili
pri prešuštvovanju. Postavili
so jo v sredo in
mu rekli: »Učitelj, tole ženo
smo zasačili v
prešuštvovanju.
Mojzes nam je
v postavi ukazal
take kamnati. Kaj
pa ti praviš?« To
so govorili, ker so
ga preizkušali, da
bi ga lahko tožili.
Jezus se je sklonil in s prstom
pisal po tleh. Ko
pa so ga kar naprej spraševali,
se je vzravnal in
jim rekel: »Kdor
izmed vas je brez
greha, naj prvi
vrže kamen
vanjo.«
(Jn 8,3–7)

Odlomki Božje besede
na cvetno nedeljo:
1. berilo: Iz 50,4–7
2. berilo: Flp 2,6–11
evangelij: Lk 22,14–23,56

Ženo iz evangelija so »pripeljali« in »postavili so jo v sredo«. Ni treba iti daleč in biti velik grešnik, da imaš podobno
izkušnjo. Spomnim se, kako sem se počutil, ko so me pri vojakih poklicali iz vrste in me pred vsemi ošteli. Kako smo se
počutili, ko so nas v šoli poklicali pred razred ali ko so sošolci
staknili glave in kazali na nas s prstom? Ni treba iti daleč nazaj. Koliko takih ljudi lahko vsak dan ne le pripeljemo, ampak
tudi postavimo v sredo z besedo, z opravljanjem, bolestnim
ukvarjanjem z drugim …
Ti možje so ženo pripeljali. Potrebovali so jo. Tudi mi potrebujemo opravljanje, da iz človeka naredimo predmet zase,
za svojo pravičnost. Nekdaj so to počeli vaški opravljivci in
opravljivke. Danes poleg pogovorov v službi za to vsakdanjo
hrano poskrbi tv-dnevnik, spletni portal …
Vsega tega ne boš rešen, dokler ne boš v sredo postavil
nekaj drugega. Klin se s klinom izbija. Dokler ti ne bo dano
gledati z druge strani, se boš vedno moral ukvarjati z drugimi in s seboj. Jezus ni začel razlagati, ampak je tem možem
obrnil pogled. Namesto žene je v sredo postavil usmiljenje.
In to dela sedanji papež, ki se ga na današnjo nedeljo posebej spominjamo. Morda še vedno težko razumemo,
zakaj toliko govorimo o usmiljenju. Prav odlomek tihe
nedelje tako lepo pokaže, kaj je usmiljenje. Ne nanaša se le na tistega, ki »ga imamo v sredi«, ampak bolj
na nas, ki tja gledamo.
V tej prešuštnici so že v starih časih
prepoznali podobo celotnega človeštva.
Zaradi izvirnega greha ne prepoznamo
Boga kot Ženina, zato iščemo druge bogove. Mi vsi smo se torej znašli »v sredi«. Mi
vsi smo obsojeni na smrt, tudi če smo bolj
pravični od drugih. Kajti le ljubezenski
odnos v zvestobi med Bogom in človekom nas lahko potegne iz smrti.

»In to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz
postave, ampak s pravičnostjo, ki je po
veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo,
ki je iz Boga in sloni na veri« (Flp 3,9).
Zapovedi me torej samo spomnijo, da
sem sam obsojen na smrt, ne morejo
pa me rešiti krste ali žare.
Tja, iz sebe, so gledali »pravični«
možje in so mislili, da bodo potrebovali manj usmiljenja kot žena. Izvirni
greh nam je obrnil pogled, da gledamo
iz sebe, zato si prizadevamo, da bi prišli do popolnosti in k Bogu s čim manj
usmiljenja. Te računice nas lahko reši
samo izkušnja usmiljenja. Med Bogom
in človekom se je moralo zgoditi odpuščanje, da nam je Bog lahko obrnil
pogled. Usmiljenje torej pomeni »obrnjen pogled«. Vidimo ga lahko na logotipu svetega leta. Ko v sredo postavljaš
druge, gledaš iz sebe proti prihodnosti.
Ko v sredo postaviš usmiljenje, začneš
videti sebe iz prihodnosti.
Bog ti pošilja na pot takšne in drugačne moteče ljudi, da ti bo ob njih
lahko dan njegov pogled. Takrat šele
ne boš več čutil potrebe po opravljanju
drugih. Ko se znajdeš v pogledu z one
strani groba, se nehaš ukvarjati sam
s seboj.

kar včasih pomeni tudi zavestno odpoved drugi sicer koristni dejavnosti.
ZA NIŽJE RAZREDE, 1. do 4. (5.):
v torek v Črničah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled filma do 17.45;
v sredo v Kamnjah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled filma do 17.45;
v četrtek v Kamnjah ob 16.00 samo
ogled filma do 17.15
ZA VIŠJE RAZREDE ((5.) 6. do 9.)
(Gledali bomo film o p. Piju, o katerem bodo letos tudi šmarnice)
v torek v Kamnjah ob 15.00 spoved v
cerkvi, ob 15.30 ogled filma do 17.30;
v četrtek v Črničah ob 15.00 spoved v
cerkvi, ob 15.30 ogled filma do 17.30;
OBHAJANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH
V četrtek od 9. ure naprej obhajanje
najprej v Gojačah, Malovšah, Ravnah
in nazadnje v Črničah.
V petek od 9. ure najprej v Skriljah,
Potočah, Vrtovinu in nazadnje v Kamnjah. Da bi poleg rednih obiskov
lahko omogočili zakramente še komu,
prosim, sporočite.

župnik

VELIKONOČNA SPOVED V ČRNIČAH
v soboto, na praznik, od 17.30 in v
nedeljo od 15. do 16. ure. Obakrat
bo spovedoval g. Joško Tomažič.
Možnosti za spoved bodo še med tednom pred sveto mašo. Na veliko sredo bo celodnevno spovedovanje.

SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu imajo veroučenci namesto
rednega verouka skupno pripravo
na veliko noč. Dobimo se kot običajno za spoved in skupni ogled filma po
razporedu. Izberite eno od možnosti
v svoji ali drugi župniji. V velikem
tednu ne bo rednega verouka, vendar
za veroučence velja, da se udeležijo
bogoslužja velikonočnega tridnevja,

SVETI JOŽEF
V soboto je slovesni
praznik svetega Jožefa,
sozavetnika kamenjske župnije. Vabljeni k
sveti maši. Med nami
bo lanski novomašnik
g. Blaž Lapanja, ki
bo daroval sveto mašo
v zahvalo za može in nas nagovoril.

Doma je iz Idrijskih
Krnic, bil je ceremonier na zadnji novi
maši v Kamnjah.
Pri maši se bodo
otroci
simbolično
spomnili tudi mater
in vseh staršev, letos odpade praznovanje Gospodovega oznanjenja.
MLADI
V petek ni mladinskega srečanja v Kamnjah, gremo na srečanje mladih na
Col. Tam se bo ustavila letošnja postna
mladinska turneja usmiljenja, zato se
v petek, 18. 3., pridružimo pri notranji
pripravi na velikonočne praznike.
Začelo se bo s sveto mašo ob 18. uri,
po njej pa bo slavilna molitev, med katero bomo navzoči duhovniki tudi spovedovali.
RADIJSKI MISIJON
na Radiu Ognjišče,
Jezus, obličje Božjega usmiljenja.
Progam: 10.15 Predstavitev kapucinskega svetnika v luči
Božjega usmiljenja. 12.00 Prenos sv.
maše iz kapucinske cerkve, kjer bodo
relikvije sv. p. Pija. 17.00. Osrednji nagovor p. Cantalamesse. 20.00 Prenos
rožnega venca. 21.00 Ponovitev nagovora in predstavitve svetnika.
Posnetke lahko na spletu poslušat tudi
kasneje. Sklep bo v soboto, 19. marca,
ob 10. uri.

Sodelovanje pri bogoslužju - nadaljevanje

Skupna molitev ima
pri bogoslužju posebno
moč. Zakaj? Ker takrat
ne molimo sami, ampak skupaj s širšim, tudi nevidnim
občestvom. Tudi svete evharistije
ne prejemamo zasebno. S sveto
hostijo zaužijem tudi povezanost z
drugimi. V tem kruhu so v Kristusovem vstalem telesu že združeni
tudi bratje in sestre. Za spoštljivo in
vredno prejemanje svetega obhajila
tako ni pomembna le moja miselna zbranost, ampak tudi odnos do
drugih. V tem odnosu se kaže moja
resnična pobožnost.
Obhajanje otrok: Otroci lahko prihajajo sami, ni nujno, da gredo
prvi, lahko v spremstvu staršev.
Ko odrasli ne želijo ali ne morejo
prejeti obhajala, lahko tudi oni dajo
znamenje (prst na usta ali prekrižane roke na prsih) in jih duhovnik ne
obhaja, lahko samo pokriža. Gre za
tako imenovano duhovno obhajilo,
primerno za tiste, ki ne morete prejeti evharistije in spremljate otroka.
Obhajilo sprejmemo ali na usta ali
na roko. Zaradi učenja spoštljivosti
otrokom svetujemo, da vsaj nekaj
let prejemajo na usta. Ko obhajilo
prejmemo na roko, položimo roko,
s katero jemo, spodaj in naredimo
z dlanmi »ladjico« v obliki križa. To
je Božja gesta »sprejemanja« in ne
»jemanja«. Potem Rešnje telo že
spredaj spoštljivo zaužijemo in ne
šele med hojo nazaj.
Seveda je pri tem najpomembnejša živa vera in iskrena odprtost do
Boga in ljudi.

