Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 4.,

Helena Alzaška,
kneginja

sreda, 16. 4.,
Bernardka Lurška,
devica

VRTOVIN ob 15.00
Pogrebna za † Antona
Lebana, Vrtovin 11

ČRNIČE ob 19.00
za birmance;
v dober namen, Vrtovin 78a
17.30 do 19.00 spovedovanje
MALOVŠE ob 19.00
za † Ličo Plesničar,
p. n. Malovše

četrtek, 17. 4.,
VELIKI
ČETRTEK

KAMNJE ob 19.00

ČRNIČE ob 20.30

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

Lidvina,
devica

torek, 15. 4.

Simon Barsabejski,
mučenec

za prvoobhajance, p. n. Skrilje za žive in †† duhovnike
črniške župnije
po maši češčenje
za †† duhovnike kamenjske
pri božjem grobu
župnije
po maši češčenje pri božjem
grobu

18. 3.,

++ VELIKI
PETEK
Sabina Petrelli
19. 3.,

VELIKA
SOBOTA
Leon IX,
papež

20 3.

VELIKA
NOČ
Teotim (Teo),
misijonar

ob 15.00 križev pot (veroučenci in drugi)

KAMNJE ob 20.00
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
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16
vstajenjska procesija
KAMNJE ob 8.00
za †† Bajc,
Potoče 5
KAMNJE ob 10.30
za †† Zofijo Kandus,
Vrtovin 29

cvetna nedelja

GOJAČE ob 19.00
za †† Krkoč,
Gojače 42

KAMNJE ob 19.00
za †† Valič,
Kamnje 53
16.00 do 18.00 spovedovanje
SKRILJE ob 19.00
za †† Heleno in Leopolda
Zgonika, Skrilje 26

ČRNIČE ob 20.00
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

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

ČRNIČE ob 5.30
VELIKONOČNA VIGILIJA
za † Viktorijo in Franca
Ipavec, p. n. Gojače 39a
za župnijo
vstajenjska procesija

 Za konec
ČASOPIS – Nono pride k vnuku na obisk: »Ali imaš kakšen časopis?« Vnuk pravi: »Nono, saj smo vendar leta 2014,
časopise beremo z elektronskimi napravami, tu imaš ipad.« Nono vzame ipad in z njim poči muho.
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Tedaj
jim je
rekel:
»Moja
duša je žalostna do
smrti. Ostaníte tukaj
in bedite z menoj!«
In šel je malo naprej, padel na obraz
in molil: »Moj Oče,
če je mogoče, naj
gre ta kelih mimo
mene, vendar ne,
kakor jaz hočem,
ampak kakor ti.«
Nato je šel k učencem in videl, da
spijo. Rekel je Petru:
»Tako torej, eno uro
niste mogli ostati budni z menoj?
Ostanite budni in
molíte, 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!«
(Mt 26,38–42)

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 22,1–18
2. berilo: 2 Mz 14,15–15
3. berilo: Iz 55, 1–11
4. berilo: Rim 6,3–11
evangelij: Mt 28,1–10

Samo en teden

Nekdo ti pove, da si sicer zdrav, vendar je pred tabo
zagotovo samo še en teden življenja na zemlji. Skušaj
se vživeti. Kako bi tedaj gledal na življenje, na sočloveka, na odnose, na svojo zgodovino …?
Kristus je tisto nedeljo vedel, da se začenja zadnji
teden njegovega tostranskega življenja. Čeprav Bog,
je občutil strah. Občutil je ljubezen in hinavščino ljudi. Doživel je sočutje in ponižanje. Kristus ni heroj.
Zakaj? Ker vsega tega ni živel sam, ampak v odnosu.
Kristus ni premagal smrti z junaško močjo. Ni se hotel
pokazati kot popoln človek, ampak kot človek, ki živi
odnose na Božji način.
Imeti še en teden življenja … Tudi ti lahko odslej
živiš drugače. Ne kot junak. Kolikokrat si že sklenil,
da boš živel drugače. Vendar si hotel sebe in odnose
spremeniti sam. Veliki teden pa ni popolnost, je poraz, je razočaranje, je srečanje z zlom. Veliki teden
je v ljubezni. Popolnost, ki jo živi Bog, je popolnost v
ljubezni.
Imeti le še teden življenja torej ne pomeni živeti ga
tako, da bom naredil čim manj napak. Pomeni živeti
nepopolnost in krhkost življenja z ljubeznijo. Ljubezni
pa ne morem živeti sam, v domišljiji. Je Bog, ki želi
vse to živeti s mano. Je on, ki je trpljenje naredil za
pot, za prehod v polnost življenja. Blagoslov zelenja
na cvetno nedeljo
pomeni prav to.
Trpljenje samo na
sebi nima pomena, če ni
pot v življenje.
Tako zelo vam želim, da bi
v letošnjo veliko noč vstopili s tem Božjim pogledom.

Poskusite v vseh dogodkih, obredih,
doživljanjih in spominih tega tedna
dati na prvo mesto odnos. Potem
Kristusa ne boste več doživljali le kot
žrtev. Potem sebe ne boste več videli
kot žrtev. Tako hitro mislimo, da smo
žrtev lastne ali druge nepopolnosti.
Veliki petek ne bo več le strašna junaška žrtev in zadostitev, ampak ljubeči prehod v življenje.
Če si živ, se ne moreš izogniti grehu,
porazom, udarcem. Kristus je vstopil
v ta teden in v Očetovi ljubezni sprejel vse, kar je naš delež. Prej ali slej
v življenju srečaš nerazumevanje,
hinavščino, izkrivljene razlage in govorice. Najdražji in najbližji odidejo.
Voditelji izkoristijo svojo moč. Prej
ali slej se ti kdaj zazdi, da je konec,
da ni svetle prihodnosti. Človeku se
stoži, da bi se rajši znašel na drugem
kraju ali v drugem času. Toda tvoja velika noč te čaka samo tu, v tej
oblasti in med temi ljudmi.
Tudi če je pred tabo še veliko let življenja, imaš pravzaprav le en sam
teden. Ne čakaj na drugega. Sprejmi
in ga živi v polnosti.
župnik

Obvestila:
VEROUKA
v velikem tednu ni. Starši
in veroučenci, vzemite si
z veseljem čas za bogoslužje vse tri dni
obhajanja velike noči. Veroučenci vabljeni
tudi h križevemu potu v Črniče v petek ob
treh popoldne.
Posebej starše v Črničah prosim, da svojih otrok tudi letos ne prikrajšate za izkušnjo jutranjega vstajenjskega bogoslužja.
VAJE ZA STREŽNIKE,
ki sodelujete pri bogoslužju, bodo v Kamnjah po dogovoru z vsako skupino, v
Črničah se z obema skupinama dobimo v
petek takoj po križevem potu. Potrudite se
za raznašanje blagoslovljenega ognja.

MOŽNOSTI ZA SPOVED
V Črničah je možnost še danes, na cvetno nedeljo, od 16. do 17. ure, spoveduje
g. Joško Tomažič.
V sredo bo skupno spovedovanje v Logu
pri Vipavi dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od 15. do 19. ure.
V ponedeljek in torek možnost za spoved
pol ure pred večerno sveto mašo.
BIRMANCI
Na veliki četrtek se začenja birmanska
devetdnevnica. Z vsakdanjo udeležbo pri
sveti maši boste sami in drugi z vami prosili za dragocene darove Svetega Duha.
V Kamnjah bo v ponedeljek od 16. do
18. ure spovedoval g. Joško Tomažič.
Vabljeni birmanci, starši in botri. Razporedite se, da ne boste vsi
naenkrat. Ob 17. uri se vsi
zberemo v cerkvi za kratek
dogovor in pripravo, skupaj
z botri, ki lahko pridejo.
V Črničah bo v torek od
17.30 naprej spovedoval g.
Marko Rijavec, ki bo imel ob
19. uri tudi sveto mašo, zato
se ponovno zberete pri sveti
maši.
Birmanci sodelujete tudi pri
vigiliji s prižiganjem sveč.
ŠKOFOVA VIZITACIJA
je tokrat v Kamnjah. G. škof Jurij nas
bo obiskal v torek po veliki noči, pred
mašo se bo srečal z birmanci, po maši pa
s pastoralnim in gospodarskim svetom.
VELIKI ČETRTEK
Dopoldne ob 10. uri bo Krizmena maša z
našim škofom v Kopru.
Pri slovesni večerni maši vstopamo v
najmočnejši in najgloblji čas bogoslužnega leta. Pri tej maši utihnejo zvonovi.
Najsvetejše prenesemo v božji grob in
razkrijemo oltar. Jezus je učence prosil
za molitev. Mi skušamo ta večer vztrajati v molitvi pri božjem grobu. Bogoslužje
bo v Kamnjah že ob 19. uri, v Črničah
pa ob 20.30.
VELIKI PETEK
Ta dan ob razkritem oltarju in božjemu
grobu častimo križ in se zanesemo na

PROŠNJA
Župniji Kamnje in Črniče se iskreno zahvaljujeta vsem, ki ste – duhovno, finančno ali
fizično – sodelovali pri obnovi cerkve sv.
Pavla, pri postavitvi preslice ali urejanju
okolice. Ob tem prosimo vse, ki ste vsaj en
delovni dan žrtvovali za izpeljavo tega skuVELIKA SOBOTA
pnega načrta, da pisno (Kamnje 33, 5263
Ta dan se skupaj z MariDobravlje), po elektronski (pbratina24@
jo pripravljamo na najpogmail.com) ali po telefonu (3647002) spomembnejšo noč in najbolj
ročite Pavlu Bratini, piscu spominske knjige
pomembno bogoslužje cePodružnična cerkev sv. Pavla na Školju, svoje
lega leta. Svoje domove posodelovanje, da bo lahko sestavil čim popolsvečujemo z blagoslovom ognja in jedi. nejši seznam vseh delavcev in prostovoljcev.
Strežniki in drugi otroci ste vabljeni, da
Gradbeni odbor župnije Kamnje
zjutraj vstanete in raznašate blagoslovljeni ogenj. Dogovorite se, da blagosloHVALA
vljeni ogenj nesete k vsem in da ne delavsem, ki ste se tudi v tem tednu žrtvovali
te razlik. Polepšajte dan zlasti starejšim
na Svetem Pavlu: pleskarjema iz Skrilj in
in osamljenim.
Malovš, mizarjema iz Potoč, ki sta temeljito
obnovila vrata, ter vsem iz Gojač, Vrtovina
VELIKONOČNA VIGILIJA
in Kamenj, ki ste urejali električno napeVigilija pomeni »bdenje«, kristjani so to
ljavo, svetila, obnovili lenoč preživeli v posebni budnosti in skupaj.
stenec. Hvala tudi vsem
Prinesite s seboj zaščitene svečke. Lahko
domačim kamnosekom
jih vzamete ob vhodu v obeh cerkvah.
za obdelavo kamna in
Tudi letos bo v Črničah celotno bogoslužvsem, ki ste postavili koje zjutraj ob 5.30. Potrudite se, da boste
rito. Kamnoseku Vojku
vstali, saj je to jutro drugačno od vseh
Mužina se zahvaljujemo
drugih. Sprememba ni samo zaradi števila
za darovani nov oltar.
svetih maš, ampak zato, da bomo še lepše
obhajali praznik.
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA
Vabljeni, da v Črničah to jutro po končase začne na veliki petek in traja do nenem bogoslužju nadaljujemo praznovanje
delje Božjega usmiljenja. Vabljeni k tej
tudi s preprostim druženjem pri cerkvi.
preprosti, a za naš čas tako učinkoviti moKdor želi, naj prinese nekaj blagoslovljelitvi. Besedilo je na spletni strani.
nih jedi za »skupno mizo« in druženje.
Božjo besedo. Cerkev bo čez dan odprta
za obisk in molitev. V Črničah je ob uri Jezusove smrti križev pot. Na veliki petek je
starodavno bogoslužje v rdeči barvi, v obeh župnijah ob
20. uri.

KRST KATEHUMENOV
V soboto bosta pri velikonočni vigiliji skupaj prejela sveti krst, birmo in evharistijo
odrasla katehumena Špela Koron, Filip
Ferjančič. Priporočamo ju v molitev.
NABIRKE
Tudi letos bo nabirka na veliki četrtek
ostala Župnijski karitas za družine, ki zaradi gospodarske krize preživljajo finančno stisko.
Ofer na veliko noč v Kamnjah in nabirka
v Črničah bosta namenjena za zaključne
stroške obnove Svetega Pavla

ROMARJI V RIM
ste dobili položnice za plačilo. Po pošti ali v
poslovalnici morate vrniti en izvod podpisane pogodbe o potovanju.
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;
nedelja, 27. aprila, začetek priprave na zakon;
sreda, 30. aprila, župnijsko romanje v Rim;
petek, 1. maja, začetek šmarnične pobožnosti;
nedelja, 11. maja, prvo obhajilo v Kamnjah.

