Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 3.,
Nikolaj iz Flüe,
kmet, puščavnik

torek, 22. 3.,
Lea,
spokornica

sreda, 23. 3.,
Rebeka Ar-Rayés,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Rijavec,
Kamnje 5

GOJAČE ob 18.00
za †† Viktorijo in Franca
Ipavca, p. n. Gojače 3f

VRTOVIN ob 18.30
za † Stanislavo Bavčar,
Vrtovin 95a, 1. obl.

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25;

od 18.00 in po maši spoved

pred mašo možnost za spoved

SKRILJE ob 19.30
za †† Štor,
Skrilje 76

Katarina Švedska,
redovnica

++VELIKI
PETEK, 25. 3.,
Rebeka,
svetopisemska žena

VELIKA
SOBOTA, 26. 3.,
Evgenija,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Dušana Lozarja;
Vrtovin 25a

češčenje pri božjem grobu
KAMNJE ob 18.30

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo za vse žive in ††
duhovnike črniške župnije
v zahvalo za dar duhovništva

češčenje pri božjem grobu
ČRNIČE ob 15.00 križev pot
ČRNIČE ob 20.00

BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

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 †† Štefana in Lidijo
Škvarč, Vrtovin 47a

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

velikonočna procesija
nedelja, 27. 3.,
VELIKA NOČ
Frančišek Faa di
Bruno, vojak, profesor

20. marca 2016
št. 12/16

MALOVŠE ob 18.00
za † Radico Cigoj,
Malovše 39, 1. obl.

spovedovanje v Logu od 9. do 12. in od 15. do 19. ure.

VELIKI
ČETRTEK, 24. 3.,

cvetna nedelja

premik ure na poletni čas
ČRNIČE ob 5.30 VELIKONOČNA VIGILIJA IN PROCESIJA
na čast Božjemu usmiljenju, p. n. Gojače 3b
za župnijo
KAMNJE ob 8.00
za †† Pavla in Dominika Batagelja, Kamnje 9
KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Slavico Možina, Potoče 24

Sprejeti poraz
»Prepuščam vam
kraljestvo, kakor
ga je meni prepustil moj Oče, da boste jedli in pili pri
moji mizi v mojem
kraljestvu in sedeli
na prestolih ter sodili dvanajst Izraelovih rodov. Simon,
Simon! Glej, satan
vas je hotel dobiti,
da bi vas presejal
kakor pšenico. Jaz
pa sem molil zate,
da ne opeša tvoja
vera. Ko se boš
nekoč spreobrnil,
utrdi svoje brate.«
Peter mu je rekel:
»Gospod, s teboj
sem pripravljen
iti tudi v ječo in
smrt.« On pa je
dejal: »Povem
ti, Peter, danes
petelin ne bo zapel, dokler ne boš
trikrat utajil, da me
poznaš.«
(Lk 22,29–34)

Na velikonočni ponedeljek maše ob 8., 10. in 16. uri.

 Za konec
PRIJATELJ – Prijateljici se srečata in prva vpraša: »Kje imaš pa moža?« »Doma je s svojim štirinožnim
prijateljem.« »O, nisem vedela, da ste kupili psa.« »Saj ga nismo. Mislila sem na kavč pred televizorjem.«
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

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 1,1.26–31
2. berilo: 2 Mz 14,15–15
3. berilo: Ezk 36,16–28
4. berilo: Rim 6,3–11
evangelij: Lk 24,1–12

»Zakaj je sploh potrebna vera?« me je nekoč nekdo vprašal. »Dobro vprašanje,« sem si dejal. Tudi sam sem že večkrat vprašal. Nekdo drug je pripomnil: »Jezus je sicer veliko
pretrpel, vendar mu je bilo vseeno veliko laže kot nam.
Vseveden je, vedel je, kako se bo izšlo. Laže greš v preizkušnjo, ko že vnaprej veš, da bo šlo.«
Ko bomo ta teden sledili pasijonu, bomo morda res pomislili, da je bilo tako. Pa ni bilo. Jezus vstopa v veliki teden.
Pri tem pa ni kakor skakalec, ki bi na vrhu letalnice vnaprej
vedel, da bo letel čez zmagovalno daljavo. Kako lahko bi se
bilo spustiti po zaletišču, če bi bilo vnaprej zagotovljeno.
Kristus pa ni samo »odskočil« svoje velike noči. Ni samo
opravil dolžnosti, ki jo v svoji vsemogočnosti pač zmore.
Zmaga ni bila zagotovljena tako, kot si mi Boga predstavljamo. Kristus se je spustil »po skakalnici« tako, da se je
zanesel na Očeta. To je bila njegova gotovost. S tem nam
je odprl čudovito možnost: pot vere. Sam pa je občutil poraz. Šel je v tisti poraz, ki ga občutil človek po padcu, potem ko se je zavedel, kaj je storil.
Odgovor na vprašanje, zakaj sploh vera, je lahko filozofski, znanstven, psihološki sociološki … Vendar nobeden izmed njih ne zadene v sredino. Odgovor, zakaj sploh vera,
je veliki teden. Zgodil se je in mi ga praznujemo. Zakaj?
Tudi naše življenje se je ali bo zgodilo od spočetja do smrti.
Preden bi ga lahko razumeli, bo
bokonec. Zato Kristus ni prinesel
razlage, ampak življenje. Šele
ko živiš, odkrivaš tudi razlago.
Potem ko se je človeška narava odtrgala od odnosa
z Bogom, človeštvo nenehno hoče najti razlago,
da bi živelo. Razvile so se
religije in nastajajo vedno

nove. Bog pa nam je v veliki noči obrnil
vrstni red. Omogočili nam je življenje,
da bi potem našli razlago.
Ta obrnjeni vrstni red je vera. Omogoča mi, da polno živim, preden razumem. Sem na vrhu skakalnice in se
spustim, zaupam, ne da bi vedel. V
branju pasijona bomo ta teden lahko
videli, kako so to pot k veri prehodili
Jezusovi učenci. Jezus je Petru povedal: »Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate.« Peter je takrat
še vedno mislil, da je vera v tem, da
si močan, da veš, da razumeš, da vedno bolj napreduješ … Na drugi strani
velikega tedna je prišel do vere. Šele
tedaj je začel zares živeti iz zaupanja.
Drugih trdnih tal ni več imel pod nogami. Prej je mislil, da bodo kristjani
ljudem razložili nauk življenja in se bo
človeštvo spreobrnilo. Sedaj ve, da je
naše poslanstvo obratno.
Tudi tebi želim, da bi v tem tednu
skupaj z Gospodom sprejel svoje poraze in poraze drugih. Naj te velika noč
nauči zaupati. Naj ti v življenje prinese
nova in drugačna tla pod nogami. Naj
ti da poguma, da se boš na nov način
spustil po zaletišču.

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
še do četrtka po dogovoru.
BIRMANCI
V torek se dobimo pri
skupni pripravi in spovedi ob 15. uri v Kamnjah
in ob 16.30 v Črničah.
Birmanska devetdnevnica se začne na veliki četrtek. Tudi
drugi župljani vabljeni, da v tem močnem času skupaj prosimo za delovanje
Svetega Duha. Birmanci sodelujete
pri bogoslužju velikega petka z branjem pasijona in pri velikonočni vigiliji
s streženjem in prižiganjem sveč. Tudi
doma vsak dan odprite Sveto pismo in
opravite vsakdanjo osebno molitev k
Svetemu Duhu. G. škof Jurij se bo srečal z vami v sredo po veliki noči.
Starši birmancev ste se dogovorili, da čistite cerkev v Črničah v ponedeljek ob
16. uri, v Kamnjah pa v torek ob 16.30.
Zadaj v cerkvi v je škatla za prostovoljne
darove za krašenje cerkve za veliko noč.

župnik

PRVOOBHAJANCI
Sodelujete pri bogoslužju velikega četrtka. S seboj prinesite nabran preprost
šopek spomladanskega cvetja. Pripravite
vsak svojo prošnjo ali zahvalo. Domov boste odnesli hlebček blagoslovljenega kruha.

KRIŽEV POT DRUŽIN
danes popoldne ob 14.30
v Vrhpolju ob mozaiku in križevem potu
p. Marka Ivana Rupnika, vabljen družine.

VEROUKA
v velikem tednu ni. Starši in veroučenci, vzemite si z veseljem čas za bogoslužje vse tri dni obhajanja velike noči.
Vabljeni tudi h križevemu potu posebej
za otroke v Črniče v petek.

MOŽNOST ZA SPOVED
danes v Črničah od 15. do 16. ure. Možnost še v torek pred sveto mašo in
po njej, v sredo po sveti maši ali osebno (pokličite ali pošljite sms za dogovor). V sredo nas je več spovednikov
na voljo v Logu od 9. do 12. ure in od
15. do 19. ure.

VAJE ZA STREŽNIKE,
Možje (apostoli) sodelujete pri bogoslužju velikega četrtka. Vaje za ostale dni 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.

DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA
se začne na veliki petek in traja do nedelje Božjega usmiljenja. V svetem letu še
posebej povabljeni k tej preprosti molitvi. Besedilo je na spletni strani, lahko jo
namenimo družinam birmancev.
PRAZNOVANJE VELIKE NOČI
VELIKI ČETRTEK
Dopoldne ob 9.30 bo krizmena
maša v koprski stolnici.
Ure večernih bogoslužij v tridnevju se sedaj vsako leto v
obeh župnijah izmenjujejo.
Imate možnost priti v eno ali
drugo župnijsko cerkev.
Na veliki četrtek zvečer začenjamo sveto velikonočno tridnevno praznovanje. Pri tej
maši slavimo postavitev evharistije, duhovništva in nove
krščanske zapovedi. Zvonovi
utihnejo in se vnovič oglasijo
šele med velikonočnim bdenjem. Najsvetejše prenesemo v božji grob in razkrijemo oltar. Ta večer skušamo vztrajati
v molitvi, kakor je Jezus v času največje
stiske prosil svoje učence.

voljo bodo tudi ob vhodu v cerkev, tam
bodo tudi ščitniki, da ne bomo z voskom umazali cerkve.
Vigilija ali bdenje je najpomembnejše
bogoslužje v letu. Pri njej izpovemo
krstne obljube, saj se je vstajenje od
mrtvih za kristjane začelo že s krstom.
Vabljeni, da se udeležite bodisi večernega ali jutranjega bogoslužja. Tudi letos bomo v Črničah praznovali zjutraj
ob 5.30, na jutranjo velikonočno procesijo se bomo odpravili mimo
obeh kapelic po stari Gospodovi poti. Omogočite tudi
otrokom dragoceno jutranjo
izkušnjo velike noči.
VELIKONOČNI AGAPE V ČRNIČAH
Po končani velikonočni vigiliji in procesiji vabljeni, da vsaj malo zadržimo pred
cerkvijo na skupnem prigrizku ob kozarcu vina ali soka ter kruhu. Kakor kristjani v starih časih smo vabljeni na skupni
agape, da se na praznik povezujemo.

HVALA
že vnaprej vsem, ki boste kakorkoli
sodelovali pri praznovanju. Še posebej pevcem in mežnarjem, ki ste v teh
dneh zelo vpeti v sodelovanje. Vabljeni,
VELIKI PETEK
Cerkev bo čez dan odprta za obisk in da v teh dneh velikodušno pomagate
molitev. Ta dan je strogi post. Ob božje- pri čiščenju in okrasitvi cerkve, petju,
mu grobu častimo križ in beremo Bož- branju, nošenju neba in bander.
jo besedo. Pri večernem bogoslužju ni NABIRKE
evharistične daritve, poslušamo pasijon Tudi letos bo nabirka na veliki četrtek
po Janezu, počastimo križ, hranimo se z namenjena župnijski karitas za družine
Božjo besedo in svetim obhajilom.
v potrebah. V Kamnjah je na veliko noč
VELIKA SOBOTA
Svoje domove ta dan posvečujemo z
blagoslovom ognja in jedi. Strežniki in
drugi otroci ste vabljeni, da zjutraj vstanete in raznašate blagoslovljeni ogenj.
Polepšajte dan zlasti starejšim in osamljenim.
VELIKONOČNA VIGILIJA
Prinesite s seboj zaščitene svečke, na

je običajni ofer za cerkev.

Pred nami je:
• velikonočni ponedeljek, 6. 4., krst otrok v Črničah; maša na Svetem Pavlu;
• sreda v velikonočni osmini in birmanski devetdnevnici, 30. 3., obisk g. škofa Jurija v Črničah;
• sobota v velikonočni osmini, 2. 4. sveta birma
v Črničah in Kamnjah;
• nedelja, 3. 4., krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 17. 4., prvo sveto obhajilo v Črničah;
• sobota, 23. 4., župnijsko romanje po svetih
krajih vzhodne Francije.

