Nameni svetih maš:
ponedeljek, 7. 4.,
Aleksander,,
mučenec

peta postna, tiha nedelja

KAMNJE ob 19.00
za †† Zofijo Vrtovec,
Kamnje 46a

torek, 8. 4.,

VRTOVIN ob 19.00
Julija Billiart,
za † Ivano Brecelj,
redovnica, vzgojiteljica Vrtovin 71c

GOJAČE ob 19.00
za †† Ivana in Kristino Krkoč,
p. n. Gojače 33
ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Lojk,
p. n. hčera, 1. obl.

sreda, 9. 4.,
Maksim
Aleksandrijski,
škof

SKRILJE ob 19.00
za † Angelo Čermelj,
8. dan

MALOVŠE ob 19.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

četrtek, 10. 4.,
Domnij (Domen),
škof, mučenec

KAMNJE ob 19.00
za †† Kristino in Alojza
Čermelja, Potoče 6

ČRNIČE ob 19.00
za †† Elzo in Jožico,
p. n. Bavec

petek, 11. 4.,
Gema (Biserka)
Galgani, devica

VRTOVIN ob 19.00
za † Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

RAVNE ob 19.00
po namenu darovalcev

sobota, 12. 4,

SKRILJE ob 8.00
za †† Rovtar,
Skrilje 76

od 17.30 velikonočna spoved
ČRNIČE ob 19.00
za †† Valič,
Skrilje 16

VRTOVIN ob 7.45
za † Cigoj,
Vrtovin 36

ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo
p. n. Gojače-Malovše
za župnijo

Zenon Veronski,
škof

13. 4.
ŠESTA POSTNA,
CVETNA NEDELJA
Ida,
redovnica

KAMNJE ob 10.15
za † Božo Kugonič,
Potoče 18, 8. dan

BL AGOSLOV ZELENJA

BL AGOSLOV ZELENJA

od 16. do 17. ure velikonočna
spoved

Pred nami je:

•
•
•
•

17. – 20. aprila, sveto velikonočno tridnevje; začetek birmanske devetdnevnice;
sobota, 26. aprila, birma ob 10. uri v Črničah, ob 15. uri v Kamnjah;
nedelja, 27. aprila, krst otrok v Kamnjah in Črničah;
sreda, 30. aprila, župnijsko romanje v Rim.

 Za konec
POKORA – Gospa pred cerkvijo zagleda solznega fanta. "Zakaj pa jokaš?" ga sočutno vpraša. "Bil sem pri spovedi,"
osmrkne pobič, "in za pokoro sem dobil, da moram zmoliti tri zdravamarije, jaz pa znam samo eno!"

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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OJezus ji
reče:
»Jaz
sem vstajenje in življenje. Kdor veruje
v mene, bo živel,
tudi če umrje; in
kdor koli živi in veruje v mene, vekomaj
ne bo umrl. Veruješ
to?«
»Dà, Gospod,« mu
reče: »jaz verujem,
da si ti Kristus, božji
Sin, ki mora priti na
svet.« Ko jo je tedaj
Jezus videl, da joka
in da jokajo Judje,
ki so prišli z njo, se
je v duhu raztožil;
in zadrhtel je ter je
rekel: »Kam ste ga
položili?« Rečejo
mu: »Gospod, pridi
in poglej!« In Jezus
se je zjokal. Judje so
tedaj govorili: »Glejte, kako ga je ljubil!« Nekateri izmed
njih pa so rekli: »Ali
ni mogel on, ki je oči
odprl slepemu, tudi
storiti, da bi ta ne
umrl?«
(Jn 11,25–37)

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

Tišina

Ko v družino pride smrt, v prvih urah poleg joka
nastopi tišina. Takrat jo v polnosti živimo. Takrat čutimo, da nam zunanji govoreči aparati ne koristijo. Ne
zmorejo v globino. Hrup lahko samo pokrije, kar je v
globini.
Ob takih dogodkih se človek sooči z globino in potrebuje molk. Potem potrebuje tudi govorjenje, besedo,
da z njo daje ven, kar pritiska v globini. Takrat zraven
sebe potrebuje tišino drugega človeka. Ko sem tiho in
poslušam, ti dajem prostor. Tišina pove, da je odnos
pomembnejši od vsake razlage, navodil, receptov. Kot
duhovnik vem, da danes ljudem lahko največ pomagam, ko sredi dnevnega direndaja dam čas za poslušanje. Človek, ki si je sposoben sredi današnje dirke
brez slabe vesti vzeti čas za poslušanje in molk, se
že pripravlja, da vstopi v samo smrt. Takrat bo treba
pustiti vse. Takrat bo umolknila zunanja beseda in bo
dobila ves prostor notranja beseda.
Tiha nedelja in Jezusov vstop v Lazarjev grob. Ni
velike noči, če se pred njo ne soočimo s smrtjo. In
grob, zaprt s skalo, je podoba tišine. Zavaljen kamen
na grobu je podoba greha, ki
je zaprl pot med Božjim življenjem in človeškim življenjem.
Beseda se skozi težko skalo ne
sliši več.
Pred vprašanjem smrti ostajamo sami, zato jo v praksi tako ali
drugače zanikamo. Kako hudo je, ko
na pogrebih skoraj ne vidiš otrok, ko
otrok danes skoraj nikoli ne kropi mrliča. Zato na zunanji stani te skale danes
ustvarjamo debelo plast hrupa, da lah-

ko v tem svetu naša notranjost sploh
preživi.
»Ali ni mogel on, ki je oči odprl slepemu, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«
so govorili nekateri ob smrti Jezusovega prijatelja Lazarja. "Ali ne bi mogel Bog preprečiti zla, trpljenja, smrti?" rečemo mi. In nekateri so prav
ob tem dogodku v Betaniji prejeli dar
vere, nekateri so jo dokončno zavrnili. Smrt dokončno počisti z vsem,
kar je samo lepo pobarvana ideja in
nima vsebine.
Na tiho nedeljo v cerkvi lahko tudi
simbolično zakrijemo križe. To je odgovor na vprašanje, »Ali ni mogel
on …" Če bi Bog "po naše" preprečil
zlo in smrt, se sploh ne bi razodela
skrivnost križa. Nobena filozofija in
nobena modrost iz knjig ali zaslonov
ti tega ne bo dala razumeti. Samo
ljubezen ve, kaj je križ. Kristus je s
križem odprl grob. Skozi križ je v tišini groba lahko človek, stari Adam
in mi z njim, slišal izgubljeno besedo.
Pomisli, da si pristal v dosmrtnem
zaporu in nepričakovano zaslišiš besede: "Pridi ven". Ali človek lahko doživi izkušnjo lepše in globlje sreče,
kot je to?
župnik

Obvestila:

RADIJSKI MISIJON
Zelo priporočam osebno sodelovanje
z radijskim misijonom v tem tednu.
Glede na vsakdanji ritem je večini
nemogoče slediti vsem oddajam. Pomembna je predvsem osebna odločitev, da se v tem tednu pred veliko nočjo zavestno pustite nahraniti

in da držite določen molitveni ritem.
Milost gotovo ne bo izostala.
Letošnji radijski misijon bo od 6. do
12. aprila vodil p. Marko I. Rupnik,
ki bo imel vsak dan dva misijonska
govora: ob 11.00 in ob 17.00. Ponovitev misijonskih govorov bo vsak
večer ob 21.00. Posnetki govorov
bodo na voljo tudi v arhivu na radijski spletni strani.
Vsak večer ob 20.00 prenos rožnega venca. Vsak dan (12.00 – 14.00
in 18.00 – 20.00) bo na št. 01 292
75 19 možen osebni telefonski pogovor z duhovnikom. Vsak dan bosta
na naši spletni strani objavljena tudi
odlomka Svetega pisma, ki bosta izhodišče govora p. Rupnika.
SPOVEDNI DAN
V sklopu radijskega misijona bo v
petek po vsej domovini spovedni
dan. V naši bližini bo v petek ves
dan možnost za spoved v Križu.
VEROUČENCI - SPOVED IN FILM
K verouku ta teden pridite skupaj
brez zvezkov in nalog, imeli bomo
spoved in ogled filma. Potrudite se
za oboje. Birmanci boste imeli spoved posebej na veliki ponedeljek.
Ogled bo trajal od eno uro za nižje in
uro in 20 minut za višje razrede. Tudi
starši ste lahko zraven.
ZA NIŽJE RAZREDE (1. do 4. (5.):
v sredo v Kamnjah ob 16.00 spoved v cerkvi, ob 16.30 ogled filma do
17.30;
v četrtek v Črničah ob 16.00
spoved v cerkvi, ob 16.45
ogled filma do
17.45;
v četrtek v Kamnjah ob 17.00

samo ogled filma do 18.00
ZA VIŠJE RAZREDE ((5.) 6. do 9.):
v torek v Kamnjah ob 15.00 spoved v cerkvi, ob 15.30 ogled filma do
17.00;
v torek v Črničah ob 16.30 spoved v cerkvi, ob 17.00 ogled filma do
18.30;
v sredo v Kamnjah ob 17.30 samo
ogled filma.
Če ne morete priti k svoji skupini,
lahko pridete k drugi tudi v drugo župnijo.
BIRMANCI – KATEHEZA S SLAVKOM
REBCEM
V tem tednu nimate rednega verouka, ampak v soboto od 8.00 do
9.30 še skupno srečanje z dekanijskim "izpraševalcem" birmancev g.
Slavkom Rebcem iz Vipave. Dobite se
vsi birmanci iz obeh župnij. Uredite
druge obveznosti tako, da se boste
lahko udeležili te pomembne kateheze.
Birmanci boste imeli spoved naslednji teden: v Kamnjah na veliki ponedeljek, v Črničah na veliki torek. V
Kamnjah bo spovedoval g. Joško Tomažič iz Šempasa, v Črničah g. Marko Rijavec iz Vipave.
OBISK BOLNIKOV
v Črničah bo v četrtek, začnemo v
Gojačah v cerkvi ob 9. uri.
VELIKONOČNA SPOVED V ČRNIČAH
bo na cvetno soboto od 17.30 in še
med sveto mašo, ter na cvetno nedeljo od 16. do 17. ure, obakrat bo
spovedoval g. Joško Tomažič.
CVETNA NEDELJA
Bogoslužje bomo v nedeljo pri drugi
in tretji maši začeli ob 9.00 (v Črničah
pri trgovini) in ob 10.15 (v Kamnjah

pri kapelici) z blagoslovom zelenja in
s procesijo.
Tudi letos ste naprošeni, da za cvetno
nedeljo zase in za druge priskrbite in
darujete oljčne vejice.
HVALA
vsem, ki ste tudi v tem tednu s stroji
in rokami prispevali pri delu na Svetem Pavlu. Hvala tudi birmancem in
staršem.
TRETJI POSTNI VEČER
v četrtek ob 20. uri bo imel p. Branko Cestnik zanimivo temo: Papeževi
čevlji ali kam koraka Cerkev pod papežem Frančiškom. Vabljeni v dvorano srednje šole Vena Pilona v Ajdovščini.
ROMANJE V MEDŽUGORJE
Sosedna župnija Vipavski Križ roma
v Medžugorje od petka 25. do nedelje
27. aprila. Je še prostor, cena je 95 €,
lahko se prijavite na tel. 041 611 091.
***

Mati Terezija o tišini:
Človek potrebuje tišino. Zato, da
sam ali skupaj z drugimi išče Boga v
njej. V tišini zbiramo notranjo moč,
ki jo delimo med delovanjem, vložimo v najmanjšo
dolžnost in potrošimo v najhujših
naporih, ki nas doletijo.
Tišina je bila pred
stvarjenjem sveta in nebesa so se
razširila brez besede.

