ponedeljek, 26. 3.,
Evgenija,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 2
od 18.00 spovedovanje pred birmo

torek, 27. 3.,
Peregrin,
redovnik

sreda, 28. 3.,
Milada,
devica

VRTOVIN 19.00 križev pot
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a
od 18.30 možnost za spoved
SKRILJE ob 20.00 križev pot
za †† Rustja, Skrilje 46 in ††
Batagelj, skrilje 57
po maši možnost za spoved

GOJAČE ob 19.00
za † Vando Pišot,
p. n. Gojače 39

šesta postna, cvetna nedelja

pol ure pred mašo križev pot

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Ušaj in Bratina,
p. n. Črniče 72
od 18.30 možnost za spoved
MALOVŠE ob 19.00
za † Danila Cigoja,
p. n. družine
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Samo dve vrsti ljudi sta

v Logu spovedovanje 9.00–12.00 in 15.00–19.00

KAMNJE ob 18.30

ČRNIČE ob 20.00

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

BOGOSLUŽJE VEL. ČETRTKA

za vse †† Lozar,
Vrtovin 98

za †† Silva Čermelja in Suzano
Rože, p. n. Malovše 38

češčenje pri božjem grobu

češčenje pri božjem grobu

VELIKI
PETEK, 30. 3.,
Amadej,
vojvoda

KAMNJE ob 18.30

ČRNIČE ob 15.00

BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

ČRNIČE ob 20.00

VELIKA
SOBOTA, 31. 3.,
Benjamin,
diakon in mučenec

blagoslov ognja: Kamnje ob 6.30;
blagoslov jedi: Lozarji, Guštini 13.30,
Vrtovin 14.00, Potoče 14.30, Skrilje
15.00, Kamnje 15.30

VELIKI
ČETRTEK, 29. 3.,
Bertold,
redovnik

križev pot za otroke in starše
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

KAMNJE ob 20.00
VELIKONOČNA VIGILIJA

za † Franca Kravosa,
Skrilje 77b

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, 1. 4.,

ČRNIČE ob 5.30

VELIKA NOČ,
Agapa in Irena,
mučenki

VELIKONOČNA VIGILIJA IN PROCESIJA

za župnijo
za † Danila Cigoja, p. n. družine Rogelj
KAMNJE ob 8.00
za vse †† Nevreden, Vrtovin 102
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

 Za konec
UPORNIK – Župnik: »Janezek, mi, prosim, poveš, kje je železniška postaja?« Janezek: »Ne!« Župnik: »Daj no,
ne bodi tak, povej mi, kje je železniška postaja.« Janezek: »Ne!« Župnik: »Janezek, s takim obnašanjem ne
boš prišel v nebesa!« Janezek: »Ti pa na postajo ne.«
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

On pa je še
bolj zatrjeval: »Tudi če
bi bilo treba
umreti s teboj,
te ne nikakor
bom zatajil.«
Prav tako so
vsi govorili.
Pridejo na
pristavo, ki
se imenuje
Getsemani,
in Jezus reče
svojim učencem: »Sedite
tukaj; medtem
bom molil.« S
seboj vzame
Petra, Jakoba
in Janeza ter
se začne od
strahu tresti
in od groze
trepetati.
In reče jim:
»Moja duša
je žalostna do
smrti; ostanite tukaj in
čujte!«
Mr 14,31–34

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 1,1.26–31
2. berilo: 2 Mz 14,15–15
3. berilo: Iz 54,5–14
4. berilo: Rim 6,3–11
evangelij: Mr 16,1–7

Nedavno spreobrnjeni kristjan se pogovarja z nevernim prijateljem. Ta mu pravi: »Torej si se spreobrnil?« »Sem.« »Potem
moraš veliko vedeti o Kristusu. Povej mi, kje se je rodil.« »Ne
vem.« »Koliko je bil star, ko je umrl?« »Ne vem.« »Premalo veš
za človeka, ki trdi, da se je spreobrnil v krščanstvo.« »Prav imaš.
Sram me je, ker tako malo vem o njem. Toda pred tremi leti sem
bil pijanec. Družina mi je razpadla. Žena in otroci so vsak dan s
strahom čakali, kako bo, ko se bom vrnil domov. Sedaj ne pijem
več, nikomur nisem ničesar dolžan. Pri nas je doma sreča. Vse to
je Kristus naredil zame. Toliko pa vem o njem.«
Ali grem v veliki četrtek, petek, soboto in nedeljo zato, da se
bom kaj novega naučil o Kristusu? Že velikokrat sem poslušal
pasijon, nedeljska berila, pridige … Grem zato, da bom naredil
kljukico? Grem, da mi ne bodo težili? Grem zato, da bi več vedel?
Kaj pomeni vedeti? Samo dve vrsti ljudi sta. Nekateri veliko vedo.
Nekateri se spremenijo zaradi tega, kar vedo.
Jezus je začel pri mizi in sveta maša se dogaja pri mizi. Ko se bo
v teh dneh nekaj spremenilo tam, kjer delaš in živiš (v službi, šoli,
domači kuhinji), boš vedel več o Kristusu. In bogoslužje ti bo čisto
drugače spregovorilo. Velika noč se začne pri mizi.
Miha Kramli pravi, da ob sodobni tehnologiji vemo vedno več o
svetu in vedno manj o sebi. Zato nam čas polzi iz rok. Zato se tudi
vedno bolj bojimo zase in branimo sebe. Toda Bog nima težav s
tvojimi grehi, nima težav s tvojimi problemi doma in v službi. Bog
ima težavo edino s tem, da hočeš vse to nositi sam. Bog nima
težav s tvojo preteklostjo, ampak s
tem, da jo nosiš in mu je ne daš. Zato
pojdi v sveto tridnevje z vsem, kar si.
S svojo/vašo preteklostjo, s trenutnimi radostmi in skrbmi, z grožnjo bolezni, s pričakovanji in strahom, kaj
bo jutri. In nepričakovano boš nekaj
novega »zvedel« o Kristusu.
Tudi če bi bilo treba s teboj umreti, te ne bom zatajil, slišimo Petra v
pasijonu. In drugi njegovi prijatelji so

govorili prav tako. Kristusa je spoznal
pozneje, ko je sam padel in je moral
sprejeti odpuščanje. To je bilo njegovo
znanje.
Vabim te na pot praznovanja velike
noči. Jezus trpljenja velikega tedna ni
prestal iz svoje moči. Voščim ti, da bi
verjel, da se tudi tvoje življenje lahko
spremeni, vendar ne iz tvoje moči. Kristusa boš začel spoznavati, ko boš začel
živeti iz njegove moči.
župnik

Delavniške večerne maše
sedaj povsod ob 19. uri.
SVETO TRIDNEVJE
Vsako leto bolj se je treba zavestno odločati in se odpovedovati, da bi velika noč z
vso svojo globino ne šla mimo. Zato vam
res polagam na srce, da pridete in se prepustite bogoslužju od velikega četrtka.
Letos bogoslužje prej v Kamnjah in pozneje v Črničah. Naj praznik ne bo le blagoslov jedi, ampak tudi resnično bdenje.
Vabljeni, da v obeh župnijah v teh dneh
velikodušno sprejmete
sodelovanje pri čiščenju in okrasitvi cerkve,
petju, branju, nošenju
neba in bander.
ZAKRAMENT SPRAVE
Spoved za birmance, starše in botre danes od 15. ure v Črničah, jutri, v ponedeljek, od 18. ure v Kamnjah.
V sredo bo skupno spovedovanje v Logu
dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od
15. do 19. ure. Možnost za spoved in pogovor še prve tri dni velikega tedna pred
sveto mašo in po dogovoru.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V Kamnjah obiskujem tokrat v ponedeljek popoldne od 15. do 18. ure, v Črničah pa v torek dopoldne z začetkom ob
9. uri v Gojačah v cerkvi. Prosim, sporočite, če bi še kdo želel obisk.

VEROUKA
v velikem tednu ni, le 2. razred v Kamnjah
ga ima redno v ponedeljek. Starši in veroučenci, uredite obveznosti in si z veseljem
vzemite čas za bogoslužje v velikonočnem tridnevju. Vabljeni tudi h križevemu
potu v Črniče v petek ob treh popoldne.

VAJE ZA STREŽNIKE,
ki sodelujete pri bogoslužju, bodo v
Kamnjah po dogovoru z vsako skupino, v Črničah pa se dobimo v petek
takoj po križevem potu. Strežniki, potrudite se za raznašanje blagoslovljenega ognja.

PRVOOBHAJANCI
na veliki četrtek prinesite skromno, preprosto nabrano spomladansko cvetje.
Doma boste pred spanjem skupaj razlomili blagoslovljen kruh.

SKRB ZA CERKEV
V Črničah od 19. 3. do 1. 4. hišne št.
9–27a. Za veliko noč in birmo skupaj v
sodelovanju podružnica Ravne in družine birmancev. V Kamnjah za veliko noč v sodelovanju po razporedu in
družine birmancev.

BIRMA
bo v soboto, 7. 4., ob 10. uri v Črničah in
ob 15. uri v Kamnjah. Birmanska devetdnevnica se začne z velikim četrtkom. Birmanci sodelujete pri pasijonu na
veliki petek in pri delitvi luči pri velikonočni vigiliji. Med devetdnevnico nas bo
obiskal g. škof Jurij v torek, 3. 4.: ob 18.
uri se bo srečal z birmanci, ob 19. uri bo
imel pri maši nagovor za starše in botre.
VABLJENI NA ŽUPNIJSKO ROMANJE
po poteh sv. matere
Terezije v Srbijo, Makedonijo, Kosovo, Albanijo od 21. do 26.
aprila. Bo res romanje
in duhovna obnova.
Obiskali bomo Niš, Skopje, Letnico, Prištino (novo glavno svetišče sv. Terezije),
Tirano, Kruje, Budvo. Vračali se bomo
po jadranski obali. Do velikonočnega
ponedeljka oddajte prijavnico in akontacijo 80 €. Plačilo ostalih 300 mogoče
tudi na obroke.
RADOSTI IN PASTI NOVE TEHNOLOGIJE
Že sedaj vabim vse
starše, birmance in druge na izjemno koristno
predavanje in srečanje
z Mihom Kramlijem, ki
bo med devetdnevnico, 3. aprila, ob
20. uri v Kamnjah. Na zelo zanimiv in
konkreten način nam bo predstavil soočenje s pametnimi telefoni in drugimi
vsakdanjimi tehnologijami.

KRST OTROK
Na velikonočni ponedeljek
dopoldne bo ob 10. uri v Kamnjah prejel sveti krst Rudi
Bratina, sin Alekseja in Jane, Skrilje
36a. Njegovo družino priporočamo v
molitev. Starši, ki želite krst, računajte
na naslednji datum v Kamnjah v nedeljo, 27. maja.
NABIRKE
Tudi letos bo nabirka na veliki četrtek
namenjena župnijski karitas za družine
v potrebah. Na veliki petek bo zadaj
nabiralnik, kamor boste lahko oddali
dar za Božji grob: letos so vse cerkve
naprošene za pomoč pri vzdrževanju
romarskih krajev v Sveti deželi.
Ofer v nedeljo v Črničah bo za nadaljnja dela na župnijski cerkvi, v Kamnjah pa za obnovo ometa na zvoniku. V Skriljah letos zbiramo sredstva
in delovne ure za oltar in kamniti tlak,
V Gojačah za inštalacijo, drenažo in
beljenje. Bog povrni.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Darka Bratina ste namesto
cvetja za kamenjsko cerkev darovali
100 €. Hvala svojcem in darovalcem!
RAZSTAVA PIRHOV iz različnih držav v
Vipavskem Križu (dom krajanov) vsak
popoldan od 24. 3. do 8. 4.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
veliki četrtek
V koprski stolnici ob 10. uri krizmena maša
in blagoslov ter posvetitev svetih olj.
Z večerno evharistijo vstopamo v veliko
noč. Prav vsak ima svoje mesto pri tej
večerji, tudi tisti, ki se čuti nevrednega
in izločenega. Ta dan je Jezus dal novo
zapoved. Dvanajst mož predstavlja nepopolne apostole, ki so si morali pustiti
umiti noge in iti skozi preizkušnjo vere.
Po razkrivanju oltarja vabljeni k skupnemu in tihemu češčenju.
veliki petek
Pri večernem bogoslužju častimo križ;
ni svete maše, hranimo se z Božjo besedo in svetim obhajilom. Cerkev bo
čez dan odprta za obisk in molitev. Ta
dan je strogi post. V Črničah je ob uri
Jezusove smrti križev pot.
velika sobota
Svoje domove ta dan posvečujemo z
blagoslovom ognja in jedi. Najprej strežniki in tudi drugi otroci zjutraj vstanite
in ponesite blagoslovljeni ogenj na domove. Dogovorite se tako, da ga boste
res nesli k vsem, brez razlik. Polepšajte
dan zlasti starejšim in osamljenim.
velikonočna vigilija
Je daleč najpomembnejše bogoslužje in
srce celega leta, bedenje v velikonočno
jutro. Po prehodu od teme k luči slovesno obnovimo krstne obljube. Prinesite
s seboj zaščitene svečke (na voljo bodo
tudi ob vhodu), pazimo, da z voskom
čim manj umažemo klopi in tla.
velikonočno jutro
Vabljeni k slovesnemu bogoslužju v Črniče ob 5.30. Na jutranjo velikonočno
procesijo se bomo odpravili mimo obeh
kapelic po Gospodovi poti. Vabljeni, da
pot okrasite s svečami. Pomagajte tudi
otrokom »vstati in iti na pot«.

