Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 4., KAMNJE ob 19.00 od 18.00 možnost za spoved
Stanislav,
škof in mučenec

za † Stojana Rijavca, Kamnje 25, 30. dan

torek, 12. 4.,

ČRNIČE ob 15.00

v Šempetru:
za †† sestri Slavko in Albino, p. n. Kamnje 12a

Julij I.,
papež

pogrebna za † Antona Vidmarja, Ravne 14a
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VRTOVIN ob 19.00

od 18.30 možnost za spoved
za † Armina Črnigoja, Vrtovin 37
v Šempetru:
za †† Darinko Soban, p. n. darovalca

sreda, 13. 4.,

Oljčna vejica in mladika na trti

V Logu spoved od 9. do 12. in od 15. do 18. ure.

Ida,
redovnica

SKRILJE ob 19.00 možnost za spoved po maši

za † Kristino Rustja, Skrilje 48, 8. dan
KAMNJE ob 18.30 BOGOSLUŽJE VELIKEGA ČETRTKA
Zahvala Bogu za vse, ki so poklicani v duhovniški in redovniški klic

VELIKI ČETRTEK
14. 4.,

Tiburci, Valerijan,
Maksim, mučenci

za † Franca Rustja, Potoče 30

»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.

KAMNJE ob 10.30

(Lk 22,15–16)

ČRNIČE ob 20.00 BOGOSLUŽJE VELIKEGA ČETRTKA
za † Marjana in vse †† Remec, Ravne 1

++ VELIKI PETEK,
15. 4.,

ob 15.00 v Kamnjah in Črničah križev pot

Helena Alzaška,
kneginja

BOGOSLUŽJE VELIKEGA PETKA

KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 20.00

BOGOSLUŽJE VELIKEGA PETKA
VELIKA SOBOTA,
16. 4.,

blagoslov ognja: Kamnje ob 6.30; Gojače 7.30, Malovše 7.45, Črniče 8.00,
Ravne 8.20

Bernardka Lurška,
devica

blagoslov jedi: Guštini 13.15, Vrtovin 13.30, Potoče 14.00, Skrilje 14.30,
Kamnje 15.00, Gojače 15.30, Malovše 15.45, Ravne 16.10, Črniče 16.30

KAMNJE ob 20.00

VELIKONOČNA VIGILIJA
za † Janeza Čermelja, Kamnje 31 velikonočna procesija
VELIKONOČNA
NEDELJA,
17. 4.,
Robert,
opat

ČRNIČE ob 5.00

VELIKONOČNA VIGILIJA
za † Janka Brica, p. n. pevcev ŽCPZ velikonočna procesija

KAMNJE ob 8.00

za župnijo

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

 Za

ko nec

VEČERJA: Mi je rekla, naj jo povabim na večerjo nekam, kjer je zelo drago.
Pa sva šla na bencinsko črpalko.

Odlomki Božje
besede na
velikonočno
vigilijo:
1 Mz 22,1–18
2 Mz 14,15–15
Iz 55,1–11
Rim 6,3–11
Lk 24,1–12

Te dni večkrat pomislim, kako bi bilo pri nas po takem
opustošenju, kot ga doživljajo domačini v nekaterih ukrajinskih mestih. Bi nas vse to spet povezalo med seboj in bi končno imeli čas drug za drugega? Bi bili spet manj posamezniki
z mnogimi potrebami in spet bolj osebe z ljubečimi odnosi?
In čemu bomo spet skupaj obhajali veliki teden? Ker smo
bili leta tako navajeni in nam je nekaj manjkalo? In bomo
potem spet šli vsak v svoj majhen svet na varno? Rajši ne!
Luka je na začetek pasijona dal mizo velikega četrtka:
»Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo.« Kristus
so je odločil, da gre do konca in nas ponovno napravi za brate
in sestre. In v sveti maši, evharistiji je vse že združeno. To
se dogaja tudi z nami: doživeli smo zmagoslavne čase cvetne
nedelje, bližino med seboj in Jezusom pri mizi, potem smo
se razkropili, poskrili vsak v svoje delo, doživeli poraz, da ni
tako, kot smo si predstavljali, šli skozi dolgo čakanje, negotovost, vračanje v staro (velika sobota) in nepričakovano nas
Je Kristus našel tisto jutro.
In prvi sad velike noči je bil,
da so učenci spet začeli iskati
obraze, drug drugega. Spet so
si začeli pripovedovati zgodbe
svojega življenja. Spet so lahko zapustili svoje strahove ali
pa varnost in ugodje.
Za letošnjo veliko noč vam
želim, da je ne bi jemali kot
nekaj preteklega. Da ne bi ostala samo običaj. Sinoda »hoditi skupaj« nas vedno glasneje kliče, da bi dejansko znova
hodili skupaj, res postajali Cerkev in ne samo skupnost.

Oljčno vejico bomo prineslo domov. Tudi, če je bomo dali v vazo,
se bo posušila. Spominja nas na
Jezusovo priliko o trti in mladikah.
Ko je mladika odrezana, ne bo več
rodila. Kajti oljčne veje so bile za
ljudi zunanji izraz. Kajti lahko je biti
veren, ko vsi ploskajo. Kristus pa je
šel zate na križ in v grob, da bi ti
ponovno postal mladika na trti. In
potem, ko bova oba spet mladiki in
bova ugotovila, da sama od sebe
ne moreva, bova ponovno postajala
Cerkev. Ponovno skupnost bratov in
sester.
Oljčno vejico lahko neseš domov
in jo imaš zase. Mladike pa ne moreš. Vabim te, da letos postaneš
mladika.
župnik
VELIKI TEDEN IN SVETO TRIDNEVJE
je srce celega leta. Po dveh letih smo
pred preizkušnjo in izzivom. Opustimo kaj od pomembnega in dajmo
čas tistemu, kar bo ostalo za vedno.
K bogoslužju tridnevja naj pridejo
tudi otroci in starši z njimi. Bogoslužja bodo letos ob 18.30 in 20. uri.
VELIKONOČNA VIGILIJA

je obnovitev krsta
in najpomembnejše
bogoslužje
v letu.
Poteka po
sončnem
zahodu ali pred vzhodom. Zvečer bo
v Kamnjah ob 20. uri, v Črničah se
zberemo zjutraj ob 5. uri. Pridite z
zaščitenimi svečami, na voljo bodo
tudi v cerkvi. Birmanci boste delili
luč. Če bo vreme dopuščalo, bomo
na obeh stopili tudi na pot, procesija.

Letos še prav
posebej vabljeni, da v Črničah
ne greste takoj
domov, ampak
nadaljujemo
z
druženjem
in
p ra z n o va n j e m
pri cerkvi. Pred
cerkvijo si lahko
podelimo skromne velikonočne dobrote jedila iz popotne torbe.
BIRMANCI IN PRVOOBHAJANCI
za vas je ta čas tudi del priprave. Birmanci v četrtek začenjate devetdnevnico in vas še posebej spremljamo. Prvoobhajanci v
četrtek prinesite cvetje za božji grob, odnesli boste hlebček.
Verouk v velikem tednu je samo po
dogovoru, otroci se udeležite bogoslužja tridnevja. Z birmanci se dobimo samo za vaje.
STREŽNIKE
prav posebej vabim,
da poživite navado in
v soboto zjutraj ponesete blagoslovljeni
ogenj po hišah.
KRIŽEV POT
ob uri Gospodove smrti na veliki petek bo v Črničah in Kamnjah. Vabljeni otroci in odrasli. Besedilo je pripravil duhovnik Marko Rijavec.
ZAKRAMENT SPRAVE
V sredo bo spovedovanje v Logu pri
Vipavi dopoldne in popoldne. Možnost za spoved in pogovor še prve
tri dni velikega tedna in po dogovoru.

APOSTOLI
Možje in fantje, ki ste pripravljeni
sodelovati pri bogoslužju velikega
četrtka kot apostoli, to čim prej
sporočite.

Na veliki petek bo zadaj nabiralnik,
kamor boste lahko oddali dar za Božji
grob, ki gre za vzdrževanje romarskih
krajev v Sveti deželi.

Pred nami je:
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
• sobota v velikonočni osmini, 23. aprila,
birma v Črničah in Kamnjah;
Če bi še kdo želel obisk in zakramente, naj sporoči.
• od 27. do 30. aprila župnijsko romanje

DEKANIJSKO ROMANJE DRUŽIN
v Emavs k sv. Pavlu
Zberemo se na velikonočni ponedeljek ob 15. uri pri kapelici v
zgornjem Vrtovinu.
Gremo skupaj
ob desetki rožnega venca in
Božji besedi.
Ob 16. uri sveta maša zunaj, vodi dekan Franc
Likar. Po maši kratko pričevanje
Tomaža in Martine Grmek, za otroke pa kratka krožna pot ob pripovedi starih zgodb s Svetega Pavla
(Magda Saksida). Sklep do 17.30.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
v Medžugorje
Gremo 27. 4., avtobus je poln, po
elektronski pošti boste dobili potrditev in napotke. Če je kdo v tem
tednu ne bo dobil in se je vpisal, naj
pokliče, da preverimo in uredimo.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
župnijo darovali v Črničah 226,02
evra, v Kamnjah 325,20 evra in še
200 evrov za ogrevanje.
V nedeljo si bomo v pri prazničnem
ofru za potrebe župnije v obeh župnijah stisnili roke. Na veliki četrtek bo nabirka namenjena župnijski karitas za družine v stiski.

v Medžugorje;
• nedelja, 15. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Črničah;
• nedelja, 22. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Kamnjah.

Molitev za sinodo 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila
po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala
na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu
življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in
v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen.

