Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki

torek, 8. 3.,
Beata (Blaženka),
mučenka

sreda, 9. 3.,
Frančiška Rimska,
redovnica

četrtek, 10. 3.,
40 mučencev
iz Armenije

+ petek, 11. 3.,
Benedikt,
škof

sobota, 12. 3.,
Justina,
redovnica

nedelja, 13. 3.,
PETA POSTNA,
tiha, papeška
NEDELJA
Kristina,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za †† Marijo in Franca
Slokarja, Kamnje 15

GOJAČE ob 18.00
za vse †† Krkoč in Stopar,
p. n. Gojače 42

VRTOVIN ob 18.30
za † Milana Breclja,
Vrtovin 77

ČRNIČE ob 18.00
za † Lada in Lidijo Cigoj,
p. n. hčerke Elze, Kanada

četrta postna nedelja

6. marca 2016
št. 10/16

MALOVŠE ob 18.00 v Skriljah ni svete maše
za zdravje,
p. n. Malovše 37
KAMNJE ob 18.30
za †† starše,
Potoče 49

ČRNIČE ob 18.00
za † Doro Rebek,
p. n. vaščanov, Gojače

VRTOVIN ob 18.30
za † Franca Podgornika,
Vrtovin 32

RAVNE ob 18.00
po namenu

SKRILJE ob 8.00
za † Merico Možina,
Skrilje 83, 30. dan

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji,
po namenu

VRTOVIN ob 7.30
za † Armina Černigoja, Vrtovin 37
ČRNIČE ob 9.00
za †† Lozar, p. n. Gojače 43
za župnijo

CELODNEVNO ČEŠČENJE
V KAMNJAH

11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 mladi in veroučenci,
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč,

KAMNJE ob 10.30
14.30–15.15 žene iz Skrilj in Vrtovina,
za † Jožefa Rustja, Skrilje 72
15.15 sklep češčenja s pétimi
ob 15.00 križev pot na Ravnah

litanijami in z blagoslovom.

Pred nami je:
• nedelja, 13. 3. radijski misijon do 19. marca;
• sobota, 19. 3., sveti Jožef v Kamnjah;
• sobota, nedelja, 19., 20. marca, velikonočna spoved v Črničah;
• četrtek, 24. 3., sveto velikonočno tridnevje; birmanska devetdnevnica;
• sobota, 2. 4., podelitev svete birme v Črničah in Kamnjah.

 Za konec
UKREPI – A veš, da so mi že trikrat, med tem ko sem bil pri frizerju, ukradli kolo? Sploh ne vem, kaj naj
naredim. »Ja, pusti, si dolge lase.«
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

Šele ko postaneš sin, si lahko brat
On pa je očetu odgovoril:
»Glej, toliko let
ti služim in nikoli
nisem prestopil
tvojega ukaza, pa
mi še nikoli nisi
dal kozliča, da
bi se poveselil s
svojimi prijatelji.
Ko pa je prišel
ta tvoj sin, ki
je z vlačugami
potratil tvoje
premoženje, si
mu zaklal pitano
tele.« On pa je
rekel: »Otrok, ti
si vedno pri meni
in vse, kar je
moje, je tvoje.
Vzradostiti in
poveseliti pa
se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj
brat, mrtev in je
oživel, ker je bil
izgubljen in je
najden.«
(Lk 15,29–32)

Odlomki Božje besede
na peto postno nedeljo:
1. berilo: Iz 43,16–21
2. berilo: Flp 3,8–14
evangelij: Jn 8, 1-11

Mama iz Nemčije je pripovedovala: »Dolgo sem molila za
sina, ki je brez razloga odšel od hiše in pretrgal vse stike. Boga sem prosila in prosila ... Po nasvetu pa sem svojo
molitev spremenila. Od začetka nisem razumela, zakaj, pa
vendar, začela sem svojemu 'nehvaležnemu' sinu v molitvi
odpuščati. Izrekala sem besede v veri, da odpuščanje, ki je
stvar duha, v resnici deluje na daljavo. Čez čas se je sin nepričakovano vrnil. Pripovedoval je, kaj se mu je v notranjosti
zgodilo. To odpuščanje je sprožilo ne le njegovo vrnitev, ampak počasi in zanesljivo še mnoge druge na videz nerešljive
zadeve v naši družini.«
Oče ki čaka sina in ga ves ganjen sprejme, obleče, pogosti …
Marsikomu se lahko zdi kot premehak in nestabilen oče, bolestno navezan na svojega otroka. Lahko bi v njem videli primer
staršev, ki se naslanjajo le na otroke, in se jim svet zruši, ko
ti odidejo, staršev, ki še potem živijo samo za otroke. Toda v
resnici je ravno obratno, Bog Oče je svoboden. Ne rabi nas
zase, za reševanje svojih težav. Usmiljenje ni pomehkuženost.
Do te izkušnje Boga pa ne moreš, če nisi sin, hči. Lahko
ti nekdo še toliko govori o tvojem zemeljskem očetu, a dokler se ne znajdeš z njim kot sin, ga ne poznaš. Narava ne
zadostuje. Oba brata, starejši in mlajši, sta bila na začetku
po naravi (krvi) sicer sinova in brata, v resnici pa služabnika. Občutek krivde te po odhodu
lahko pahne še dlje od izkušnje sina. »Nisem več vreden … Sprejmi me za enega od svojih najemnikov.«
Dokler te nekdo ne potegne iz občutja »daj-dam«,
še nisi sin. Biti Oče je zastonj
in biti sin je zastonj. Biti Bog
je zastonj in biti kristjan je
zastonj.

Generacije zapuščajo Cerkev med
drugim zato, ker smo leta in leta otrokom privzgajali Boga brez izkušnje sinovstva: »Če boš naredil to, boš dobil
to.« »Truditi se moraš biti tak, da bo
Bog s tabo zadovoljen.« Izkušnjo sinovstva pa kristjan lahko dobi le v Kristusu. On je Sin. »Bog je namreč svet
v Kristusu spravil s seboj, tako da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov.
In samo zato se je treba z njim hraniti
v zakramentih. V njih prejemam njegovo življenje in z njim tudi njegovo
človeško izkušnjo Očeta. In zato ni
vseeno, kako živiš.
Bog tudi nam daje teh nekaj let življenja, da bi naredili to pot. Na svetu
si samo zato, da postaneš sin, hči. To
ni nekaj, kar se da ohraniti, do tega se
pride. Marsikaj je treba izgubiti. Starejši sin ni izgubil nič. Ker se ni začutil
kot sin, tudi najdenega sina ne more
začutiti kot brata.
Lahko se zelo žrtvuješ za druge. Poskušaš jih imeti vedno rad. Vendar te
to utrudi. Nikoli nisi zanesljivo miren
glede sebe. In morda ob vsej pridnosti koga še ne moreš sprejeti za brata,
sestro. Postani zato najprej sin, hči.
Sprejeti nebesa bo težko predvsem
zato, ker so zastonj. Stopi na to pot
z mlajšim sinom tudi ti. In dovoli, da
to srečanje z Očetom izpelje Jezus Kristus. Zunaj njega boš še vedno hotel
biti eden od najemnikov.
župnik

SREČANJE ŽPS
v Črničah je v ponedeljek ob 19.30.
PRVA SPOVED
za prvoobhajance v Kamnjah bo v četrtek. Zberemo se v navzočnosti staršev ob 17. uri v cerkvi za spokorno
bogoslužje in spoved.

MLADI
v petek se dobimo ob 20. uri. Pridi.
VEROUK
za 3., 5. in 6. razred v Črničah bo namesto (po dogovoru) v sredo v ponedeljek ob isti uri.
PRAZNOVANJE
SVETEGA
JOŽEFA, CELODNEVNO ČEŠČENJE V KAMNJAH
V nedeljo bo za župnijo Kamnje zunanje praznovanje
sozavetnika župnije, sv. Jožefa, in dan celodnevnega
češčenja. Pridite ob uri vaše
skupine, mlade družine lahko pridete
h kateri koli uri skupaj kot družina.
Mladi, veroučenci in drugi otroci posebej vabljeni, da si vzamete čas ob
12.30. Pri vsaki uri je voditelj, ki skrbi
za ubrano molitev in tudi za trenutke tišine. Letos bomo molili ob trnu,
Lahko enega utrgamo in ga kot simbol
prinesemo k molitvi.
Spored češčenja kot običajno.
Na sam praznik sv. Jožefa, naslednjo soboto, bo ob 18. uri med nami
daroval sveto mašo lanski novomašnik Blaž Lapanja.
VELIKONOČNA SPOVED
V župniji Kamnje bo na
tiho nedeljo tudi velikonočna spoved. Od 9.30
dalje bo spovedoval br.
Placid, kapucin iz Križa.
TRETJI POSTNI VEČER
V četrtek ob 20. uri bo v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini duhovnik Stanko Sivec imel predstavitev
svoje poti Skozi ogenj koncentracijskega taborišča. To bo tudi XVII. Večer pod Čavnom. Lepo vabljeni.

RELIKVIJE SV. P. PIJA IN
ZAČETEK RADIJSKEGA
MISIJONA V KRIŽU
Na tiho nedeljo se bo
prav v Vipavskem Križu
začel 11. Radijski misijon, ki ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski bratje
kapucini. Letos bo povezan z romanjem relikvij sv. p. Pija, ki je sozavetnik svetega leta usmiljenja.
Ob 9. uri bo ura češčenja ob relikvijah,
ob 10. uri pa sveta maša s prenosom
po radiu. Relikvije bodo ostale še cel
dan v samostanski kapeli.
Vabljeni, da se pridružite po možnostih. Vsakodnevni progam misijona
(na spletni strani): 10.15 Predstavitev
kapucinskega svetnika
v luči Božjega usmiljenja. 12.00 Prenos sv.
maše iz kapucinske cerkve, kjer bodo relikvije
sv. p. Pija. 17.00. Osrednji nagovor p. Cantalamesse. 20.00
Prenos rožnega venca. 21.00 Ponovitev
nagovora in predstavitve svetnika. Sklep
bo v soboto, 19. marca, ob 10. uri.
OLJČNE VEJICE
Tudi letos vabljeni, da tisti, ki morete,
prispevate oljčne vejice za župljane.
SVETI PAVEL
V soboto, 12. marca, od devete ure
naprej vabi Bratovščina sv. Pavla člane
pa tudi druge prijatelje apostola narodov na spomladansko čiščenje cerkvene okolice. S seboj prinesite primerno
orodje. Na svidenje na Školju.
Skrb za lepoto cerkve v Črničah:
za oljčno nedeljo (oz. od 7. do 20. 3.)
so na vrsti hišne št. od 67 do 69a.

Nekaj opomb
za bogoslužje

Naj sprejme Gospod:
Pogosto se pri darovanju
sliši molitev »naj spremlja«, pravilno je »naj sprejme«.
Slava: Pri slavi se pogosto sliši napačno: »ki odjemlješ grehe sveta«; pravilno je: »ti odjemlješ grehe sveta«.
Ali na koncu Očenaša rečemo
»amen«? Pri običajni molitvi da, pri
sveti maši ne. Zakaj? Ker se pri bogoslužju nadaljuje zadnja prošnja »Reši
nas vse ga hudega …«
Sedanje takoj po povzdigovanju:
če klečimo ali stojimo, vedno počakajmo vsaj na konec molitve »Tvojo smrt
…, Reši nas …« in šele nato sedemo
(lahko pa klečimo do očenaša).
Odhajanje iz cerkve pred koncem:
Vsaj do odhoda mašnika s strežniki
oz. do konca zadnje pesmi ostanemo
v bogoslužnem prostoru. Prej odidemo
le, če je res nujno. Odhajanje prej je
podobno neprimerno, kot da bi gostje
odšli od mize pred koncem kosila.
Ali je narobe, če pri obhajanju ne
pogledam duhovnika ali delivca v oči?
Ne. Ni treba imeti slabega občutka, če
ga ne pogledamo. V središču je evharistični Kristus, ki ga prejmemo.
Pomemben je tudi red pri prejemanju sv. obhajila. Za otroki prihajate
odrasli: začenši od spredaj, brez prehitevanja, v dveh vrstah; odhajate
vsaka vrsta na svojo stran.
Sveta maša je veliko bolj doživeta in
krajša, če pri njej živo sodelujemo.
Pri skupni molitvi poslušamo in
smo v stiku z drugimi. Neprimerno
je prehitevanje ali zavlačevanje. S
poslušanjem se izognemo skušnjavi,
da bi sami dosegli večjo zbranost le v
mislih. Zbrane misli so le sad molitve,
katere temelj je odnos.

