Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 3.,
Alfonz iz Mongroveja,
škof

peta postna, tiha nedelja

KAMNJE ob 19.00 18.40 križev pot GOJAČE ob 19.00
v čast Materi Božji, v dober za †† Lenarta in Stanka
namen, Kamnje 38
Rebka, p. n. darovalca
22. marca 2015

torek, 24. 3.,
Katarina Švedska,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00 18.40 križev pot ČRNIČE ob 19.00 18.40 križev pot
za † Viktorja Breclja,
za †† Krkoč in Bavec,
Vrtovin 55
p. n. darovalca

sreda, 25. 3.,
Gospodovo
oznanjenje

KAMNJE ob 19.00 18.40 križev pot
v čast Božjemu usmiljenju,
p. n. darovalca
blagoslov mater

četrtek, 26. 3.,
Evgenija,
mučenka

SKRILJE ob 19.00 18.40 križev pot ČRNIČE ob 19.00 18.40 križev pot
za †† Saksida,
za † Zmago in †† Cigoj,
Skrilje 1a
p. n. Črniče 91

+ petek, 27. 3.,
Frančišek Faa di Bruno,
vojak

VRTOVIN ob 8.00 7.40 križev pot
za †† Mihelj,
Vrtovin 88

RAVNE ob 19.00
za † Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 33

sobota, 28. 3.,

SKRILJE ob 8.00 7.40 križev pot
za †† Franca Kravosa,
Skrilje 77

od 17.30 v Črničah velik. spoved

SKLEP TEDNA DRUŽINE

Vojan (Bojan),
knez

nedelja, 29. 3.
ŠESTA POSTNA,
CVETNA NEDELJA,
Bertold,
redovnik

ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo Mariji za dar
starševstva
blagoslov mater

ČRNIČE ob 19.00 18.40 križev pot
za †† Volčič,
p. n. Črniče 69b

KAMNJE ob 7.30 blagoslov zelenja
za †† Nevreden,
Vrtovin 102
ČRNIČE ob 9.00 blagoslov zelenja s procesijo (pri trgovini)
za † Franca in Viktorijo Ipavec,
p. n. Gojače 39a
za župnijo
KAMNJE ob 10.15 blagoslov zelenja s procesijo (pri kapelici)
za † Božo Kugonič,
Potoče 18, 1. obl.
16.00 – 17.00 v Črničah velikonočna spoved

 Za konec
PRI ZOBOZDRAVNIKU – »Zob ste mi izpulili v petih minutah pa za to hočete 50 evrov!« »Dobro, če bi
želeli, bi vam ga lahko pulil tudi dve uri!«
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

št. 12

Zakriti križi
Jezus jima je
odgovoril: »Prišla je ura, da se
Sin človekov poveliča. Resnično,
resnično, povem
vam: Če pšenično zrno ne
pade v zemljo
in ne umre,
ostane samo; če
pa umre, obrodi obilo sadu.
Kdor ljubi svoje
življenje, ga bo
izgubil; kdor pa
sovraži svoje
življenje na tem
svetu, ga bo
ohranil za večno
življenje.
Če kdo hoče
meni služiti, naj
hodi za menoj,
in kjer sem jaz,
tam bo tudi moj
služabnik. Če
kdo meni služi,
ga bo počastil
Oče.«
Jn 12,23–26

Odlomki Božje besede
1. berilo: Iz 50,4–7
2. berilo: Flp 2,6–11
evangelij:Mr14,1–15,47

Dve vrsti trpljenja sta. Eno je trpljenje, ki ga lahko »razumem«, in drugo, ki ga ne razumem. Laže »razumemo«
trpljenje, ki je posledica naših dejanj. Nekaj sem ga polomil
in sedaj so tu posledice. Jasno je, da sem (so)kriv. Teže je
razumeti trpljenje, ki je na videz »brez vzroka«. Pride bolezen, izguba, krivica …
»Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži
svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.« »Tega stavka nisem nikoli razumel,« mi je pred kratkim
nekdo dejal. Kristus pred veliko nočjo pove najglobljo skrivnost življenja. Modri Grki so se zanimali zanj, toda Jezus jim
ni razložil. Življenja ni mogoče razumeti, dokler ne greš skozi
ljubezen. Ko ti je odpuščeno v tistem prvem, »razumljivem«
trpljenju, se začneš učiti ljubiti.
»Zakaj pa so zakriti križi?« vedno kdo vpraša na tiho nedeljo. Zagrinjalo mi sporoča: Križa ne moreš spoznati le z
razlagami in razmišljanjem. Do skrivnosti se človek ne more
dokopati, čeprav bi se rad. Skrivnost se razodene z druge
strani. Vstopiti je treba v ljubezen. Ljubezni pa ne moreš
sam držati v rokah. Ko boš v življenju veliko stvari izgubil, se
od njih poslovil, jih zakopal …, boš začenjal živeti v resnični
ljubezni. Zagrinjalo na križu ti govori: Ne poskušaj najprej
razumeti, najprej živi. V svoje življenje spusti drugega.
Neki mož mi je zaupal: »Nekoč sem mislil, da bom svet obrnil. Mislil sem, da bom dober, najboljši
in zato tudi zadovoljen. Sedaj vidim, za
kaj vse sem se pehal. Šlo je v prazno …«
Odgovoril sem mu: »Ne! Ni šlo v prazno.
Moral si iti skozi čas, ko si hotel svoje
življenje 'rešiti'. Šele sedaj veš, da si ga
moral izgubiti. Prej bi lahko imel veliko
zaloge, sedaj imaš vedno manj zaloge in
vedno več ljubezni. Vsi moramo iti najprej skozi čas, ko je križ zakrit, da bi ga
lahko pozneje začeli 'razumeti'.« župnik

TEDEN DRUŽINE
Obhajamo še do praznika
Gospodovega oznanjenja. Na praznik vabljeni
k sveti maši, med mašo bo blagoslov
mater.
VEČER ZA OČETE
Na večer pred materinskim
dnevom si vzemite čas vsi
očetje veroučencev. Večer
je seveda tudi za vse druge
može in očete. Pred praznikom žena in mater bomo
popili kozarček žlahtnega
vina in prisluhnili gostu p.
Marjanu Čuku. Veliko dela z družinami
v stiskah, z moškimi, ki imajo v svetu
pogosto zahtevne naloge. Zaupal nam
bo tudi svojo izkušnjo, kako iz prikrajšanega otroštva priti do prave moškosti. Povabite se med sabo, dobimo se v
torek ob 20. uri v Kamnjah.
RADIJSKI MISIJON
»Za vas živim« se začne danes in traja
do sobote dopoldne. Misijonski nagovori vsak dan ob 10.15., 13.00, 17.00;
rožni venec vsak dan ob 20.00. Pomagate si lahko s posnetki. Skupno spovedovanje za našo dekanijo bo na veliko
sredo dopoldne in popoldne v Logu.
VEROUČENCI – SPOVED IN FILM
V tem tednu pridete brez zvezkov in nalog k eni od možnosti za spoved in ogled
filma. Poskrbite, da do velikega četrtka
ne boste ostali brez zakramenta sprave.
ZA NIŽJE RAZREDE, 1. do 4. (5.):
v torek v Črničah ob 16.30 spoved v
cerkvi, ob 17.00 ogled filma do 18.00;
v sredo v Kamnjah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled filma do 17.30;
v četrtek v Kamnjah ob 16.30 samo
ogled filma do 17.30
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 četrtek v Črničah ob 16.30 spoved v
cerkvi, ob 17.00 ogled filma do 18.30;

Če ne morete priti k svoji skupini, pridite k drugi
v eno ali drugo župnijo.
V velikem tednu ne bo
verouka.
MLADI, SREČANJE NA COLU
V petek ni rednega srečanja, gremo
skupaj na Col. Dobimo se ob 17.30
ali kar na Colu, ob 18. uri mladinska
maša, potem križev pot in slavljenje. S
seboj prinesi prazen kozarec za vlaganje.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
Pred prazniki v Črničah v petek ob 9. uri
v Gojačah, nato v Malovšah, na Ravnah
in v Črničah. V Kamnjah obiskujem na
veliki torek dopoldne.
VELIKONOČNA SPOVED
V župniji Črniče v soboto od 17.30 in še
med sveto mašo, v nedeljo od 16. do 17.
ure. Obakrat spoveduje g. Joško Tomažič.
POPOLDNE V KAMNJAH
Jutri, v ponedeljek, bodo ob 16. uri
delavnice programa popoldne v Kamnjah. Lepo vabljeni k ustvarjanju.
MAVRIČNI V ČRNIČAH
na cvetno nedeljo takoj po maši.
Otroci vabljeni k ustvarjanju.
NA MENGORE
Zakonske skupine z
družinami se dobimo
v soboto ob 13. uri
pred cerkvijo v Črničah. Vabljeni tudi drugi pari in družine.
Odpravili se bomo proti Mengoram pri
Tolminu na križev pot ob kapelicah p. M.
Rupnika. Vračamo se ok. 17. ure. Če bo
slabo vreme, gremo ob isti uri v Vrhpolje
k molitvi in razlagi ob novem mozaiku.
ČIŠČENJE CERKVE
V Črničah so za veliko noč na vrsti Črniče. Skupinsko čiščenje cerkve bo v
petek, 27. 3., ob 16.30. Prosimo zlasti starše veroučencev in mlajše družine, da »čutite« z domačo cerkvijo; pri-

dite in pripeljite otroke, to je lepa priprava ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
na skupni praznik. V Kamnjah letos v ve- Hvala vsem, ki ste pripravljeni še naprej
likem tednu čistite starši prvoobhajancev. sodelovati tudi v župnijskem gospodarskem svetu. Po presoji in soglasnem
ZA OTROKE GRE, ZBIRANJE PODPISOV sklepu obeh ŽPS smo potrdili naslednje
Prav v tednu družine, od ponedeljka, člane. Nanje se lahko obračate, v Črni23. marca, se začne zbiranje podpisov čah se za vse gospodarske zadeve obrav podporo referendumu. To ni nobe- čate na Zorana Podgornika, ki vse stvari
na politična propaganda, ampak mirna rešuje naprej s sodelavci in župnikom.
skupna podpora »za otroke gre«. Nikar se ne pustimo prestrašiti in se za- ŽGS 2015-20 Kamnje:
vzemimo za kulturo življenja. V cerkvi Slavko Antonič, Potoče 49
ali na spletni strani so na voljo obrazci Jožko Bratina, Kamnje 33a
z navodili. Z izpolnjenim obrazcem Janez Capuder, Vrtovin 78a
in osebnim dokumentom se že v po- Jožef Copič, Vrtovin 127a
nedeljek ali v naslednjih dneh čim prej Damjan, Lozar, Skrilje 71b
zglasimo na upravni enoti v Ajdovščini. Martin Rustja, Kamnje 55a
Poslujejo vsak dan od 8.00 do 15.00, Sergej Štor, Skrilje 2
v sredo od 7.00 do 17.00, v petek Iztok Ušaj, Vrtovin 48a
do 13.00. Pred uradno osebo obrazec Pavle Vodopivec, Potoče 47
podpišemo. Obrazce lahko oddate lah- Vojko Vodopivec, Kamnje 10
ko tudi na drugih enotah ali s certifikatom preko računalnika. Pomagajmo ŽGS 2015-20 Črniče:
drug drugemu s prevozom in ob vsem
Zoran Podgornik, Malovše 45
ne pozabimo na molitev, ki lahko preAleš Štrancar, Gojače 3a
mika gore (predlagam vsak dan eno deMirko Humar, Črniče 67e
setko)! Na spletni
Alfonz Česnik, Črniče 67a
strani
najdete
Janko Ipavec, Črniče 9
tudi povabilo sloMarko Kosovel, Črniče 84a,
venskih škofov in
Hrabro Gerljevič, Gojače 21
druga pojasnila.
Zdravko Krkoč, Gojače 6
Ne bojmo se!
Martin Šinigoj, Gojače 3g
Andrej Cigoj, Malovše 39
OLJČNE VEJICE
Kdor more, vabljeni, da prispevate oljč- Jožko Krkoč, Malovše 24
ne vejice za druge in jih odložite v cer- Brane Rojko, Malovše 38
kvi za vhodnimi vrati. Na cvetno nede- Franc Košuta, Ravne 9a
ljo začnemo bogoslužje z blagoslovom Marjan Remec, Ravne 1
zelenja razen pri jutranji maši zunaj, v Izidor Slejko, Ravne 10
Kamnjah pri drugi maši 15 minut prej.
Pred nami je:

KRIŽEV POT ZA PREGANJENE KRISTJANE
(g Bogdan Vidmar) bo na cvetno ne- • sreda, 1. 4., spovedovanje v Logu;
• četrtek, 2. 4., začetek velikonočnega tridnevja;
deljo ob 15.30 v Vrhpolju.
• velikonočni ponedeljek, 6. 4., krst otrok,

maša na Svetem Pavlu;
DELAVNICE
•
nedelja Božjega usmiljenja, 12. 4., prvo
ŠKTD Kamnje-Potoče vabi otroke in njisveto obhajilo v Kamnjah;
hove starše na ustvarjalne delavnice,
kjer bodo izdelovali velikonočne pirhe, • nedelja, 26. 4., prvo sveto obhajilo v Črničah;
• četrtek, 30. 4., župnijsko romanje.
okraske itd. Sobota, 28. 3., ob 16. uri
v dvorani v Kamnjah. Lepo povabljeni!

