Bogoslužje:
ponedeljek, 8. 4.,

peta postna, tiha nedelja
KAMNJE ob 19.00
za † Rudija Črmelja,
Kamnje 46

GOJAČE ob 19.00
za †† Ladislava, Lidijo in Stojana
Cigoja, p. n. Pavle, Kanada

Valtruda,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 71b veroučna maša

ČRNIČE ob 19.00
za †† Bratina in Ušaj,
p. n. Črniče 72

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

SKRILJE ob 19.00
za †† Rovtar,
Skrilje 76

MALOVŠE ob 19.00
za †† Stanka in Angelo Rebek,
Malovše 12

četrtek, 11. 4.,
Stanislav,
škof in mučenec

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo,
Kamnje 6a

RAVNE ob 19.00
na čast Materi Božji
za zdravje, Ravne

+ petek, 12. 4.,
Julij I.,
papež

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 61

Maksim in Timotej,
mučenca

torek, 9. 4.,

v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00

ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo Bogu in staršem za
življenje in vzgojo, p. n. Črniče 3

v Križu možnost za spoved cel dan

sobota, 13. 4.,
Ida,
redovnica

nedelja, 14. 4.,
ŠESTA
POSTNA,
CVETNA
NEDELJA,
Tiiburcij, Valerijan,
Maksim, mučenci

SKRILJE ob 8.00
za † Marijo Možina,
Skrilje 83

ČRNIČE ob 19.00
za † Alana Jakina,
p. n. Črniče 101

VRTOVIN ob 7.30
za † Bojana Ušaja, Vrtovin 38

ČRNIČE ob 9.00 procesija z zelenjem
za župnijo za † Vinka Ušaja, p. n. Gojače 3č
V Kamnjah spoved od 9.30
KAMNJE ob 10.15 procesija z zelenjem
za † Karlo Rijavec, Kamnje 29
V Črničah spoved od 15. do 16. ure.

 Za konec
OGLAS – Prodam rezervne dele za Audi A6, limuzina, črn, metalne barve, letnik 2012. Dele si lahko
ogledate v Ljubljani, od Celovške ceste 150 do 190.
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
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Videti drugega
Možem, ki so pripeljali grešnico pred Jezusa ni šlo niti za dušo
te žene niti za izpolnjevanje zapovedi. Šlo jim je za to, da Jezusa
Ko pa so ga
ulovijo na napaki. Šlo jim je za to, da bi ga lahko obtožili.
kar naprej
Farizej in pismouk sta kot bakterija naseljena v vsakemu verspraševali,
nemu človeku. Želita se aktivirati in povzročiti vnetje. Ni treba,
se je vzravda pride do tako velike javne obsodbe, koto jo je doživela ta
nal in jim
žena. V vsakem od nas tli težnja, da bi drugega obtoževali z berekel:
sedo, govorjenjem, opravljanjem, celo z obrekovanjem.
»Kdor izKako se lahko tega rešimo? Kateri antibiotik je treba jemati, da
med vas je
bi bakterijo ustavili? Potrebujemo poraz. Izkušnjo, da smo padli
brez greha,
in nam je bilo odpuščeno. Spet ni treba, da v veliki stvari. Lahko
naj prvi vrže so majhni padci, ki pa jih težko sprejmemo.
kamen vaSpoved zato ni predvsem čiščenje, ampak je ozdravljenje.
njo.« Nato
Vsaka iskrena molitev, v kateri dajemo Kristusu svoje grehe na
se je spet
razpolago, nas že globoko ozdravlja. Jezus ne želi le odvzeti razsklonil in pibitih črepinj naše preteklosti, ampak jih želi uporabiti za nekaj
sal po tleh.
novega. Pred veliko nočjo se torej ni treba le truditi, da bi bili
Ko so to sličisti, ampak rajši dovolimo Bogu, da v naših odnosih res zgradi
šali, so drug
nekaj novega. Hudič se tega boji. On želi, da se sami vrtimo
za drugim
okoli sebe in svoje preteklosti.
odhajali, od
Apostol Pavel bi bil lahko obsojen po vsem tem, kar je v življenajstarejših
nju naredil. Lahko bi se grizel in obsojal. Toda njegov greh ga je
dalje. In
pripeljal do odpuščanja. »Za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti
ostal je sam
spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem
in žena pred
zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in
njim.
zažível v njem; in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz posta(Jn 8,7–9)
ve, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s
pravičnostjo, ki je iz Boga in
sloni na veri« (Flp 3,8–9). Ko
med mano in drugega stopi
Kristus, drugega začnem videti drugače. Le on ozdravi
moj pogled. Zato je tako neuOdlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
mno, da si kristjan in da se še
Iz 50,4–7
vedno le sam mučiš s svojimi
Flp 2,6–11
odnosi z ljudmi.
Lk 22,14 – 23,56

Sebi in vam zelo želim, da bi v veliki noči res doživeli moč Jezusovega
življenja v sebi. Danes bolj kot prej
potrebujemo njegovo moč, ki po zakramentih in molitvi deluje v nas.
Svet okoli nas je prepojen z razbitimi odnosi in nemogoče se je boriti le s
svojo voljo in trdnimi sklepi. Potrebno
je doživeti delovanje Kristusove moči
po veri in ne po postavi.
Ko Drugega začneš videti skozi Kristusa, ga vidiš drugačnega. Ne tako,
kot ga vidi naš ranjen pogled, ampak
tako, kot ga vidi Bog.
župnik

VELIKONOČNA SPOVED
Mnogi ste opravili sveto spoved med
misijonom. Možnosti bodo še tudi drugje. V župniji bo spovedovanje na cvetno nedeljo v Kamnjah od 9.30 (brat
kapucin) do maše in še med mašo, če
bo treba. V Črničah v nedeljo od 15.
do 16. ure (Joško Tomažič). V Logu bo
tudi letos dopoldne in popoldne spovedovanje na veliko sredo.

KRIŽEV POT
Na cvetno nedeljo v Črničah ob 15. uri.
To in naslednjo nedeljo v Gojačah ob
14. uri in pol ure pred tedensko sveto
mašo.
STREŽNIKI
V nedeljo pridite malo prej, zberite vse
obleke in sodelujete vsi, kolikor je oblek.
BLAGOSLOV ZELENJA
Zberemo se pred trgovino v Črničah
in pri kapelici v Kamnjah (10.15). Pri
maši beremo pasijon.
Tudi letos se priporočamo darovalcem,
da pripeljete oljčne vejice, da bodo na
voljo tistim, ki jih ne bomo imeli s seboj.
RADIJSKI MISIJON

VEROUČNA
MAŠA
Ta teden v torek
Vrtovinu.

Danes se začne
radijski
misijon, letošnji bo
že 14. po vrsti, z naslovom:
»Cerkev je mlada«.
Možnost
za poglabljanje
in obnavljanje.
Lahko si pomagate s posnetki na spletni strani.
S svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: kardinal Luis Antonio Tagle,
nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan
Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, svetovalnici
in pogovorih bodo sodelovali še drugi
duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
Med misijonom
nismo uspeli obiskati vseh. Te obiskujem v petek dopoldne v Črničah in v
soboto dopoldne v Kamnjah. Sporočite, če bi še kdo želel zakramente.

Vsak dan bosta misijonska govora ob
10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta
maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00
bo pogovorni večer, v katerem bodo
lahko sodelovali poslušalci.

VEROUK
Ta teden reden,
mladinskega srečanja v petek ni.
Veliko otrok seni vključilo v spoved
med misijonom, možnost za spoved ta
teden pri verouku.

ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine bo
v petek ob 20. uri v Črničah.
KRST OTROK
V Kamnjah bo krst na velikonočni
ponedeljek ob 10. uri. Starši, ki bi
želeli krstiti otroka sedaj, se lahko
še pridružite.
ŽPS
Krajše srečanje črniškega župnijskega sveta bo v četrtek, 25. 4.,
ob 20. uri v Črničah. Dogovorili se
bomo za praznovanje.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

Še so prosta
mesta za romanje v Umbrijo, v Assisi, po poteh
sv. Frančiška in Klare. To bo tudi duhovna obnova ob življenju teh dveh
velikih svetnikov. Cena romanja je
279 €. Z nami bo vodnica Alenka
Žibert. Odhod v četrtek, 9. maja,
vračamo se v nedeljo, 12. maja,
zvečer.
DVE VABILI:
ŠKTD Kamnje vabi na pomladni
koncert, ki bo v šolski dvorani v Kamnjah, v petek, 12. aprila ob 19.
uri. nastopajo vrtec dobrovoljček
Potoče, mladinski PZ OŠ Dobralje,
ansambel harmonik glsbene šole V.
Vodopivca Ajdovščina. Lepo vabljeni.
ŠKTD Kamnje vabi tudi na otroško
ustvarjalno delavnico v soboto, 13.
4. ob 16. uri v dvorano šole v Kamnjah. S seboj prinesite škarje in
čopiče.

Iz jutranjih nagovorov papeža Frančiška
Božje usmiljenje je zmožno odpustiti najslabša
dejanja. Božje usmiljenje je tako veliko,
tako zelo veliko. Tega ne pozabimo. Koliko ljudi pravi: 'Storil sem zelo grozne
stvari. Kupil sem si mesto v peklu, ne
morem iti več nazaj.' Ali si pomislil na
Božje usmiljenje?
Spomnimo se tiste zgodbe o ubogi vdovi, ki se je šla spovedat k Arškemu župniku. Njen mož je naredil samomor. Z
mosta se je vrgel v reko. Jokala je in
govorila: 'Sem grešnica. Ubogi moj mož.
V peklu je. Ubil se je in samomor je smrtni greh. V peklu je.' In Arški župnik ji je
rekel: 'Počasi, gospa, kajti med mostom
in reko je Božje usmiljenje.' Na koncu je
Božje usmiljenje.«
Nehati soditi druge
Da bi stopili v brazdo usmiljenja, nam
Jezus daje tri praktične nasvete. Predvsem 'Ne sodite'. Gre za grdo navado,
katere se je treba vzdržati, predvsem
v tem postnem času. »Je navada, ki se
vplete v naše življenje, ne da bi se tega
zavedali. Vedno. Tudi ko začnemo pogovor: 'Si videl tistega, kaj je storil?' Sodba nad drugim. Pomislimo, koliko krat na
dan sodimo. Lepo prosim! Vedno ko se
začne nek pogovor, pride do komentarja
o drugem: 'Glej, imela je plastično operacijo in zdaj je grša kot prej.'.«
Materialna in duhovna miloščina
Naučimo se modrosti velikodušnosti, ki
je glavna pot, da se odpovemo obrekovanju, s katerim neprestanega sodimo
in obsojamo druge, s tem pa postane
težko odpuščati. »Gospod nas uči: 'Dajte in vam bo dano.' Bodite velikodušni v
dajanju. Ne bodite kakor 'zaprti žepi'.

