ponedeljek, 10. 4.,
Domnij (Domen),
škof in mučenec

KAMNJE ob 19.00 (k. pot 18.40)
za † Karlo Rijavec,
p. n. Kamnje 55a

ČRNIČE ob 19.00
v čast Materi Božji za pomoč
in tolažbo, p. n. Črniče

torek, 11. 4.,

od 18.30 možnost za spoved
VRTOVIN ob 19.00 (k. pot 18.40) ČRNIČE ob 19.00

Stanislav,
škof in mučenec

za † Kazimirja in Pavla
Stibilja, Vrtovin 21

za † Vinka Ušaja,
Gojače 3č, 1. obl.

od 18.30 možnost za spoved

pred mašo možnost za spoved

sreda, 12. 4.,

KAMNJE ob 16.00 pogrebna MALOVŠE ob 19.00
za †† Rudolfa Črmelja,
za †† starše Mladovan,
Kamnje 46
p. n. Malovše 31
SKRILJE ob 20.00
za † Merico Možina, p. n. dar.

Julij I.,
papež

spovedovanje v Logu od 9. do 12. in od 15. do 19. ure

VELIKI
ČETRTEK, 13. 4.,

KAMNJE ob 20.30

ČRNIČE ob 19.00

Ida,
redovnica

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

za †† starše Čermelj in
Lozar, Vrtovin 10a

za vse †† duhovnike
za duhovne poklice

češčenje pri božjem grobu

češčenje pri božjem grobu

KAMNJE ob 20.30

ČRNIČE ob 15.00

BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

križev pot za otroke in starše

++VELIKI
PETEK, 14. 4.,
Lidvina,
devica

VELIKA
SOBOTA, 15. 4.,
Helena (Jelica) Alzaška,
kneginja

ČRNIČE ob 19.00
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

po namenu, Vrtovin 71b

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

velikonočna procesija
nedelja, 16. 4.,
VELIKA
NOČ
Bernardka Lurška,
devica

ČRNIČE ob 5.30
VELIKONOČNA VIGILIJA IN PROCESIJA

za †† Marjana in †† Remec, Ravne 1
za župnijo
KAMNJE ob 8.00
za zdravje, p. n. Kamnje
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Marijo Mužina, Vrtovin 16a

Na velikonočni ponedeljek bodo svete maše ob 8., 9. in 16. uri.

 Za konec
IZMENJAVA – Po Avstraliji skače kenguru in se vsakih sto metrov ustavi. Iz njegove vreče pokuka pingvinček in bruha kot
nor. Na Antarktiki med skupino pingvinov sedi kengurujček, občasno kihne in zagodrnja: »Groza, ta izmenjava študentov!«

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

šesta postna, cvetna nedelja

9. aprila 2017
št. 22/17

Je (bilo) vredno?
»Ostanite budni
in molite, da ne
pridete v skušnjavo! Duh je
sicer voljan, a
meso je slabotno.« Spet
drugič je šel in
molil: »Moj Oče,
če ta kelih ne
more mimo, ne
da ga pijem, naj
se zgodi tvoja
volja!« Ko se
je vrnil, je spet
videl, da spijo,
kajti njihove oči
so bile težke.
Pustil jih je,
spet odšel in
tretjič molil z
istimi besedami.
Nato je prišel
k učencem in
jim rekel: »Še
vedno spite in
počivate? Glejte,
približala se je
ura in Sin človekov bo izdan v
roke grešnikov.
Vstanite, pojdimo!«
(Mt 26,41–46)

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 1,1-2,2
2. berilo: 2 Mz
14,15–15
3. berilo: Iz 54,5–14
4. berilo: Rim 6,3–11
evangelij: Mt 28,1–10

Bilo je med prvo svetovno vojno. Vojak v strelskem jarku je
zagledal svojega ranjenega prijatelja med okopi ene in druge
vojske. Dejal je svojemu oficirju: »Ali smem iti do njega in
ga prinesti sem?« Častnik je podrejenega zavrnil z besedami:
»Nihče se ne more živ vrniti od tam.« Samo še tebe bi izgubili.«
Ne meneč se za oficirjeve besede se je vojak odločil, da bo rešil
sobojevnika, s katerim sta bila nerazdružna prijatelja.
Nekako mu ga je uspelo privleči do strelskega jarka, vendar
za visoko ceno: vojak je bil smrtno ranjen, njegov prijatelj pa
je bil mrtev. Oficir je bil jezen: »Sem ti rekel! Sedaj sem izgubil
oba. Ni bilo vredno!« Vojak je z zadnjimi močmi odgovoril: »Pa
je vendar bilo vredno!« »Le kako?« je dejal oficir, »če si ti smrtno ranjen, tvoj prijatelj pa mrtev?« Fant je pogledal oficirja v
obraz in dejal: »Splačalo se je! Kajti, ko sem prišel k njemu, je
dejal: »Vedel sem, da boš prišel pome.«
Ali je bilo vredno, da je Bog sploh ustvaril človeka, če pa je
na svetu toliko trpljenja in na koncu je ta človek končal v smrti? Ali je bilo vredno, da je Jezus Kristus zato tudi sam šel v
smrt? In sedaj, ali se to sploh kaj pozna? Na svetu je še vedno
toliko človeškega trpljenja. Le kaj se je s tem spremenilo? Ali
ne bi bilo bolje, da Jezus ne bi zapustil jarka in bi raje naprej
reševal svet. Če je Bog, potem ne bi smelo biti več toliko gorja
nedolžnih.
Odgovor se skriva v besedah: »Vedel sem, da boš prišel
pome.« To je beseda mene in tebe,
ki sva se znašla mrtva na bojnem
polju in veva, da je konec. Obraz,
ki je blizu drugemu obrazu. Bog ni
odvzel smrti, niti trpljenja, temveč
je to naredil za pot. Smrt od takrat
ni več usoda. Smrt je postala nekaj
več. Kristjani zato obhajamo veliki
teden in ne pridemo samo k žegnu.
Le dve poti sta, ali ostaneš na površini ali se spustiš smrti iz oči v oči.

Da bi razumeli pomen velikega tedna,
je treba vanj zares vstopiti. Vse bogoslužje je temu namenjeno. Namenjeno
je, da bi se znašli »znotraj«. Povsem
normalno je, da pred smrtjo trepetamo. Jezus sam ni bil junak, ki bi smrt
vnaprej poznal in jo brez strahu sprejel.
Učence je prosil, naj bedijo in molijo z
njim. Toda oni so dremali in ostali »zunaj«. Tudi mi ostajamo zunaj. Potrebna
so leta, da nas Bog preko preizkušenj,
bogoslužja in delovanja Svetega Duha
prebuja, da se znajdemo »znotraj«.
Ali je bilo vredno? Ali se je sploh kaj
spremenilo? Ali je vredno hoditi k bogoslužju? Se sploh kaj spremeni? Ali
nisem na koncu na istem, tudi če ne bi
hodil? Ali nista na koncu oba vojaka mrtva? Želim ti, da se v velikem tednu ne
bi bal teh vprašanj. Dobil boš odgovor.
Ne kar takoj. Ne splošen, ampak zelo
oseben. Želim ti, da ne bi ostal v varnem jarku.
župnik

PASIJON V KRIŽU
danes, na oljčno nedeljo, predstava pasijona ob 17. uri v samostanski cerkvi v
Vipavskem Križu.
Pogreb pok. Rudija Črmelja bo v sredo ob 16. uri v Kamnjah. Svojci cvetje
hvaležno odklanjajo v korist domače
cerkve. Pokojnega Rudija priporočamo
molitev.
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 v ponedeljek, 10. 4., od 16. ure naprej. Poskrbite
starši prvoobhajancev in župljani iz Gojač.
MOŽNOST ZA SPOVED
danes v Črničah od 16. do 17. ure.
Možnost še med tednom do velikega

četrtka pred sveto mašo in po njej ali
osebno (pokličite ali pošljite sms za dogovor). V sredo nas je več spovednikov
na voljo v Logu od 9. do 12. ure in od
15. do 19. ure.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
še do četrtka po dogovoru. Pokličite, če
sem koga izpustil.
VEROUKA
v velikem tednu ni. Starši in veroučenci, vzemite si z veseljem čas za bogoslužje vse tri dni obhhajanja velike
noči. Vabljeni tudi h križevemu potu
posebej za otroke v Črniče v petek
ob času Jezusove smrti.
Bodoči birmanci iz 8. razreda se skupaj
s prostovoljci iz 7. razreda v torek dobite
z bogoslovcem Blažem na kratkih vajah
za branje pasijona: v Kamnjah v torek
ob 15. uri, v Črničah v torek ob 17. uri.
VAJE ZA STREŽNIKE
bodo v Kamnjah v sredo: ob 15.30 za
strežnike pri vigiliji in ob 17. uri za strežnike na veliki petek. V Črničah bodo
vaje v petek takoj po križevem potu za
strežnike na veliki petek in za strežnike pri vigiliji. Strežniki, potrudite se za
raznašanje blagoslovljenega ognja na
veliko soboto. To lepo navado držimo in
bodite pozorni do vseh.
SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK
Dopoldne ob 10.00 bo
krizmena maša v Novi
Gorici, pri kateri duhovniki obnovimo obljube,
škof ta dan posveti krizmo in blagoslovi krstno
ter bolniško olje.
Bogoslužje v četrtek in petek bo ob
19.00 in 20.30. V četrtek zvečer začenjamo sveto velikonočno tridnevno
praznovanje. Sodelujete možje (apostoli) in prvoobhajanci. Letos bo tudi obred
umivanja nog. Pri tej maši slavimo

postavitev evharistije, duhovništva
in nove krščanske zapovedi. Zvonovi
utihnejo in se vnovič oglasijo šele pri
bedenju v noči iz sobote na nedeljo.
Ta večer še nekaj časa vztrajamo v
molitvi ob razkritem oltarju in Najsvetejšim v božjem grobu.
VELIKI PETEK
Ta dan je strogi post.
Preko dneva vabljeni
k molitvi. Ob božjemu
grobu častimo križ in
beremo Božjo besedo.
Pri branju pasijona sodelujete bodoči birmanci.
VELIKA SOBOTA
Svoje domove ta dan posvečujemo z
blagoslovom ognja in jedi. Strežniki
in drugi otroci ste vabljeni, da zjutraj
vstanete in raznašate blagoslovljeni
ogenj. Dogovorite se, da blagoslovljeni ogenj nesete k vsem in da ne delate
razlik. Polepšajte dan zlasti starejšim
in osamljenim. Vera v vstajenje se pri
kristjanu kaže tudi v odnosu do hrane,
zato blagoslavljamo jedi.
VELIKONOČNA VIGILIJA
Vabljeni, da se udeležite
večernega ali jutranjega bogoslužja.
Tudi letos bomo v Črničah praznovali zjutraj
ob 5.30, na jutranjo
velikonočno procesijo se bomo odpravili
mimo obeh kapelic po
stari Gospodovi poti. Omogočite tudi
otrokom dragoceno jutranjo izkušnjo
velike noči.
Prinesite s seboj zaščitene svečke;
na voljo bodo tudi ob vhodu v cerkev,
tam bodo tudi ščitniki, da ne bomo z
voskom umazali cerkve. To je najpomembnejše bogoslužje v celem letu.
Pri njej izpovemo krstne obljube, saj
se je vstajenje od mrtvih za kristjane
zgodilo pri krstu.

VELIKONOČNI AGAPE V ČRNIČAH
Po končani velikonočni vigiliji in procesiji
vabljeni, da se na veliko noč po končanem vstajenjskem bogoslužju vsaj malo
zadržimo pred cerkvijo na praznovanju
in druženju pri skupni mizi. Kakor kristjani v starih časih smo vabljeni na skupni agape.
NABIRKE
Tudi letos bo nabirka na
veliki četrtek namenjena
župnijski karitas za družine v potrebah.
Na veliki petek bo letos v vsej cerkvi
miloščina pri bogoslužju namenjena za
kristjane v Sveti deželi.
V nedeljo bo v Črničah in Kamnjah
ofer za potrebe cerkve. Vabljeni, da si
ob praznovanju stisnemo roke.
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA
se začne na veliki petek in traja do nedelje Božjega usmiljenja. Besedilo je na
spletni strani; lahko jo namenimo družinam birmancev.
HVALA
že vnaprej vsem, ki boste kakorkoli sodelovali pri praznovanju. Še posebej
pevcem in mežnarjem, ki ste v teh dneh
zelo vpeti v sodelovanje. Vabljeni, da
velikodušno pomagate pri čiščenju in
okrasitvi cerkve, petju, branju, nošenju
neba in bander.
ROMANJE V PRAGO IN VELEHRAD
Še tri mesta so se sprostila na avtobusu.
Plačila poravnate do 20. aprila.
Pred nami je:

• velikonočni ponedeljek, maša na Svetem
Pavlu;
• nedelja Božjega usmiljenja, 23. 4., krst
otrok v Kamnjah;
• 27. do 30. 4., župnijsko romanje v Prago in
Velehrad;
• nedelja, 7. 5., prvo sveto obhajilo v Črničah;
• sobota, 13. 5., v Logu obhajanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi;
• sobota, 14. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah.

