ponedeljek, 3. 4.,

Izidor Seviljski,
škof

KAMNJE ob 19.00 (k. pot 18.40)
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a
v Črničah križev pot ob 19.00
VRTOVIN ob 19.00 (k. pot 18.40)
za † Antona Lebana,
Vrtovin 11

sreda, 5. 4.,
Vincencij Ferrer,
duhovnik

za † Marijo Rustja,
Skrilje 45, 30. dan

Rihard,
škof

torek, 4. 4.,

Peta postna, tiha nedelja

2. aprila 2017
št. 21/17

od 18.40 možnost za spoved
SKRILJE ob 19.00 (k. pot 18.40)

Iz smrti v življenje

d 18.30 možnost za spoved

četrtek, 6. 4.,

v Kamnjah ni svete maše

Irenej iz Srema,
škof in mučenec

+ prvi petek, 7. 4.,
Aleksander,
mučenec

prva sobota, 8. 4.,
Julija Billiart,
redovnica, vzgojiteljica

nedelja, 9. 4.,
ŠESTA
POSTNA,
CVETNA
NEDELJA,
Maksim Aleksandrijski,
škof

ČRNIČE ob 19.00
za †† Zmago in Branka
Cigoja, p. n. Črniče 91
ob 18.15 spoved in križev pot
za veroučence
veroučna maša

KAMNJE ob 19.00 (k. pot 18.40)
za † Darino Lozar,
Vrtovin 107, p. n. Klemenčič
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

SKRILJE ob 8.00
za † Alojza Šuligoja,
Skrilje 70, 8. dan
Ob 7.30 češčenje in spoved,
obhajanje prvih sobot

ČRNIČE od 17.30
velikonočna spoved
ob 19.00 sveta maša
za † Danila Cigoja,
p. n. gibanja ognjiščarjev

V LOGU od 15.00 do 19.00
velikonočna spoved
Obhajanje prvih sobot:
ob 17.30 molitev, 18.00 sv. maša
VRTOVIN ob 7.30 (križev pot 7.10)

za † Nevenko Copič, Vrtovin 127a
ČRNIČE ob 9.00 (začnemo pri trgovini)
za † Vilmo Brankovič, Črniče 18
po namenu
KAMNJE ob 10.15 (začnemo pri kapelici)
za župnijo
ČRNIČE 16.00 do 17.00
velikonočna spoved

Jezusa je tedaj
do srca ganilo
in je vzdrhtel.
In dejal je:
»Kam ste ga
položili?« Rekli
so mu: »Gospod, pridi in
poglej!« Jezus
se je zjokal.
Judje so tedaj
govorili: »Glejte, kako ga
je imel rad.«
Nekateri izmed
njih pa so
dejali: »Ali ni
mogel on, ki je
slepemu odprl
oči, tudi storiti, da bi ta ne
umrl?« Jezus je
bil v sebi spet
ganjen in je šel
h grobu. Bila
je to votlina in
pred njo je bil
prislonjen kamen. Jezus je
rekel: »Odstranite kamen!«
(Jn 11,33–39a)

V Črničah bo tudi druge dni večerna maša po namenu, če bo zvonilo.

 Za konec
KLIC V PORODNIŠNICO – Raztresen moški glas je poklical porodnišnico in dejal: »Žena bo rodila. Vsak čas
jo bom pripeljal!« »Je to prvi otrok?« je vprašala medicinska sestra. »Ne, tukaj je njen mož!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na cvetno nedeljo:
1. berilo: Iz 50,4–7
2. berilo: Flp 2,6–11
evangelij:
Mt 26,14–75; 27,1–66

Danes je peta postna nedelja. Postni čas gre torej počasi h
koncu, zdaj pa za trenutek pomislimo, kako se je začel. Duhovnik nam je na pepelnično sredo po glavi posul pepel in rekel:
»Pomni, človek, da si prah da in se v prah povrneš.« Ljudje
smo umetniki v izogibanju misli na smrt. Na grobovih je treba
vso zemljo prekriti z rožami ali marmorjem, od pokojnih se ne
poslavljamo več doma, ostarele pošljemo v dom. Vsi ti pojavi
sami po sebi niso zlo, so pa lahko beg od misli, da je življenje
minljivo, od misli, da bomo vsi nekoč prah in pepel. Veliko starozaveznih besedil nas opominja, naj mislimo na smrt, pri tem pa
smrt prikazujejo kot nekaj dokončnega (prim. Pridigar 12,3-7).
Ob misli nam smrt postane jasno, da v bogastvu ni varnosti,
v ni varnosti moči in oblasti in tudi v priljubljenosti ne. Nič od
tega nam namreč ne pomaga, ko se naše zemeljsko življenje
izteče. Gregorčič piše: to žêzlo prah, prestól bo prah, vi bóste
prah, pepel!
Hkrati se v stari zavezi na nekaj mestih poleg misli na smrt
previdno pojavi še ena misel – misel na vstajenje. Izraelci so
razmišljali: Gospod se nam je razodel kot Bog, ki rešuje, in
vendar se počutimo neodrešene, ko se bližamo smrti. Ali nas
more Bog, ki nas ljubi in rešuje zdaj, odrešiti smrti? In ta misel
na vstajenje pride pogosto ravno iz občutka nemoči in obupa.
Gre za upanje proti upanju. Job je bil pravičen mož. Ni grešil, bil
je premožen, zdrav, imel je veliko in srečno družino in Bog ga
je ljubil. Kar naenkrat pa je izgubil vse premoženje, vsi njegovi
otroci so umrli v nesreči in zdravje
ga je zapustilo – koža mu je začela
gniti. In vendar od Boga pozabljeni Job sedi na pepelu v nečloveških bolečinah, potem ko je izgubil
vse, in upa proti upanju (prim. Job
19,25-26). Na najnižji točki svojega
življenja Job upa na vstajenje.
V današnjem evangeliju smo slišali, kako je Jezus obudil od mrtvih svojega prijatelja Lazarja. Je-

zus ni učil le z besedami, ampak tudi
z dejanji. Jezusova dejanja so namreč
znamenja in nosijo v sebi sporočilo za
nas. Božji Sin nam pravi: »JAZ sem
vstajenje in življenje,« ter to potrdi z
znamenjem. S tem nam potrdi, da je
pravi Bog – Gospodar nad življenjem in
smrtjo. Z Jezusom vstajenje ni več le
upanje proti upanju, kot je bilo za starozaveznega Joba. Z Jezusom vstajenje
postane Božja obljuba človeštvu. Tako
kot Lazarjeva bolezen ni bila za smrt,
tudi naše bolezni niso za smrt – saj nas
čaka večno življenje. Krščanski odgovor
na smrt torej ni izogibanje misli na smrt
ali nemoč pred kruto usodo, kot je vse
prepogosto odgovor sveta, ampak je
vstajenje. In vstajenje ni omejeno le
na dogodek ob koncu časov, ampak je
prav, da ga živimo že zdaj.
Le vstani, vbôrni národ moj,
do dánes v prah teptán,
pepelni dan ni dan več tvoj,
tvoj je – vstajenja dán!
(Simon Gregorčič)
bogoslovec Blaž Kernel

RADIJSKI MISIJON
Danes ob 17. uri se začenja letošnji radijski misijon, dragocena priložnost
za poglabljanje vere v vašem domu
pred veliko nočjo. Letos ga vodijo bratje
lazaristi pod naslovom: »Poslal me je,
da oznanim blagovest ubogim«. Program najdete na župnijski strani. Vsak
dan govor ob 10.15 in 17.00, možnost
osebnega pogovora po telefonu. Vsak
dan prenos svete maše ob 19. uri, zvečer ponovitve. Sklep misijona v soboto
ob 16. uri.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in rednemu zakramentu spovedi. V Kamnjah je sveta maša
in češčenje ta teden izjemoma v petek.

VEROUČNA MAŠA IN KRIŽEV POT
Ta teden v četrtek v Črničah, pred
mašo pa spoved in križev pot za otroke; naj se pozna, da je postni čas.

kdo bi še potreboval obisk; sporočite
tudi, ko nekdo odide v dom ali bolnišnico, da bodo vaši najbližji deležni
Božjega življenja, ko je treba od doma.

FILM IN SPOVED ZA VEROUČENCE
Ta teden (razen za prvoobhajance) ni več rednega verouka, ampak
film in sveta spoved od
4. razreda naprej.
v ponedeljek v Kamnjah ob 16.30 spoved v cerkvi, ob
17.00 se začne film za nižje razrede do
17.45; potem verouk za prvoobhajance;
v torek v Črničah ob 16.30 samo film
za višje razrede do 18.15, takoj po filmu spoved v cerkvi za veroučence;
v torek v Kamnjah ob 15.30 spoved v
cerkvi, ob 16.00 se začne film za višje
razrede in traja do 17.45;
v sredo v Kamnjah ob 14.45 spoved,
ob 15.00 se začne film za višje razrede
in traja do 16.45.
v četrtek v Črničah ob 17.00 verouk
za prvoobhajance; ob 17.30 začetek
filma za nižje razrede, ob 18.15 spoved
za vse veroučence.

MLADI
vabljeni na mladinsko srečanje v
petek ob 20. uri v Kamnje. Mladi poskrbite za branje pasijona na cvetno
nedeljo, birmanci pa berejo pasijon na
veliki petek.

VELIKONOČNA SPOVED
bo v soboto v Črničah od 17.30 do svete maše in v nedeljo od 16. do 17. ure.
Spovedoval bo g. Joško Tomažič.
V soboto bo popoldan spovedovanje
tudi v Logu, od 15. do 19. ure. Ob prvi
soboti se bomo povezali s papeževo
pobudo k molitvi po vsem svetu in z
radijskim misijonom.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V Črničah obiskujem v četrtek, ob 9.
uri začetek v Gojačah v cerkvi, nato
Malovše, Ravne in Črniče. V Kamnjah
obiskujem v soboto od 9. ure, najprej
Skrilje, potem Potoče, Vrtovin in Kamnje. Po dogovoru bom na domu in v
domu upokojencev obiskoval še po cvetni nedelji.
Prosim, da v obeh župnijah sporočite,

ČIŠČENJE CERKVE V ČRNIČAH
od 3. do 16. 4. so na vrsti številke 67
do 69a.
Generalno čiščenje cerkve v Črničah
bo po dogovoru na ŽPS po cvetni nedelji, v ponedeljek, 10. 4., od 16. ure
naprej. Poskrbite starši prvoobhajancev in župljani iz Gojač.
CVETNA NEDELJA
Začnemo z blagoslovom oljčnih vejic
in zelenja, nato procesija. Tudi letos
se priporočamo za dodatne vejice, da
bodo na voljo za rezervo.
PASIJON V KRIŽU
Na cvetno nedeljo, 9. aprila, bo predstava pasijona ob 17. uri v samostanski cerkvi v Vipavskem Križu. Lepo
vabljeni.
TRETJI POSTNI VEČER
V četrtek, 6. aprila, ob 20. uri mag.
Anton Berčan: DUHOVNA PODOBA
PLEČNIKA, v dvorani srednje šole v
Ajdovščini.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Še dve prosti mesti, akontacijo 50 € in
prijavnico oddate do cvetne nedelje.
VABILO
Planinska sekcija Kamnje vabi na proslavo Mala Gora skozi čas v župnijski
dvorani v soboto, 8. 4., ob 19. uri, s
katero bomo zaznamovali 20 let velikonočnega pohoda. Udeležbo potrdite
Jožetu na 031 571 056.

NEKAJ PRIPOROČIL OB POGREBIH

Za vse svete smo poslušali pismo škofov o tej temi. Rad bi osvežil spomin in
dal nekaj priporočil.
Način življenja se zelo hitro spreminja
in s tem tudi navade ter ponudbe inštitucij, ki jih včasih kar pasivno sprejemamo. Pomembno je, da ob smrti
zavestno skrbimo za krščanski način
poslavljanja od telesa.
Še vedno pa lahko poskrbimo, da smrt in poslavljanje od naših domačih
spremlja molitev. Niti slutimo ne, kaj za pokojnega
pomeni, če se domači skupaj z drugimi zberejo pri
molitvi. To je mogoče, tudi če pokojni
ne leži doma. Kako lepo in dragoceno
bo, če boste domači ob tej priložnosti
opravili spravo v zakramentu spovedi.
Kolikor je mogoče, poskrbimo, da se
ne bo ob pogrebu vse skupaj naredilo
preveč površno in na hitro. Treba se je
posloviti.
Žarni pogrebi so veliko bolj enostavni,
postajajo vse bolj pogostni tudi v naši
dolini. Slovenci smo glede tega v samem svetovnem vrhu. Izkazalo pa se
je, da se ob tem zanemarja pomen telesa. Kolikor je mogoče, še vedno spodbujamo pogrebe s krsto.
Žarni pogrebi so seveda dovoljeni.
Treba pa je vedeti, da (razen s posebnim dovoljenjem škofa) ni več mogoč
cerkveni pogreb, ko se nekdo odloči za
raztros pepela. Ti so čedalje pogostejši
in prav je, da to pravočasno povemo tistim, ki vnaprej izrazijo tako željo. Tako
ne bo prišlo do neljubih razočaranj ob
urejanju pogreba.
Za kristjane pogreb ni konec, ni vrnitev k naravi. Je ravno nasprotje tega.
Naša narava skupaj s telesom dokončno vstopi v Kristusa. Z umrlim telesom je zato tudi zemlja posvečena.
– se nadaljuje –

