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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 4. 4.,
Izidor Seviljski
cerkveni učitelj

torek, 5. 4.,
Vincencij Ferrer,
duhovnik

sreda, 6. 4.,
Viljem,
opat

četrtek, 7. 4.,
Janez de la Salle,
duhovnik

petek, 8. 4.,
Valter,
opat

sobota, 9. 4.,
Hugo Rouenski,
škof

10. 4.
5. POSTNA
TIHA NEDELJA
Ezekiel, prerok

KAMNJE ob 19.30
za † Anico Gruden,
Vrtovin 29

GOJAČE ob 19.30
za † Drago Pirjevec,
Gojače 17

VRTOVIN ob 19.30
za † Darino Žnidarčič,
Vrtovin 66

ČRNIČE ob 19.30
za † Danila Brankoviča,
p. n. Vipavski Križ

SKRILJE ob 19.30
8. dan za † Danjelo Rustja,
Skrilje 23

MALOVŠE ob 19.30
za razumevanje in
medsebojno pomoč, p. n.

KAMNJE ob 19.30
za † Zofijo Vrtovec,
Kamnje 46a

ČRNIČE ob 18.30 spoved za
otroke, ob 19.30 maša
za †† Emo, Franca in Marjana
Čermelja, p. n. Gojače 44

VRTOVIN ob 19.30
za †† Franca in Terezijo
Lozar, Vrtovin 25a

RAVNE ob 19.30
na čast Materi Božji za
zdravje invalidnih otrok,
p. n. Ravne 10c

SKRILJE ob 8.00
za †† Rustja,
Skrilje 87

ČRNIČE ob 19.30
za †† Ivano Vrtovec in vse ††,
p. n. Črniče 86

VRTOVIN ob 7.45
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68
KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta Pegana,
Potoče 54

ČRNIČE ob 9.00
za † Franja Minkuža,
p. n. Črniče 27a
za župnijo

MISLI JANEZA PAVLA II. OB NJEGOVI SKORAJŠNJI BEATIFIKACIJI:
• "Ne bojte se: Bog bo vedno z vami! Z njegovo pomočjo boste lahko prehodili poti, ki
vodijo do srca vsakega človeka."
• Življenje p. Pija, tega ponižnega Frančiškovega sina ni bilo nič drugega kot nenehna
vaja v veri, ki jo je krepilo upanje v združenje s Kristusom v nebesih."
• "Ljubezen je izziv, ki nam ga Bog nenehno pošilja, morda zato, da bi izzivali usodo."

 Z a konec
SMRAD – »Moja žena ni pri pravi. V stanovanju ima petdeset mačk. Smrad je tak, da je
nemogoče dihati!« »Pa prezrači stanovanje!« »To pa ne. Lahko mi uide mojih sto golobov!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
4. postna nedelja, 3. aprila 2011
Odgovorili so
in mu rekli:
»Ves si rojen v
grehih, pa nas
boš učil?« In vrgli so ga
ven. Jezus je slišal, da so ga
vrgli ven.
Našel ga je in mu je rekel:
»Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovoril ter
rekel: »Kdo je to, Gospod,
da bi veroval vanj?« Jezus
mu je rekel: »Videl si ga;
ta, ki govori s teboj, ta je.«
Tedaj je dejal: »Verujem,
Gospod,« in se je pred njim
poklonil do tal. In Jezus je
rekel: »Za sodbo sem prišel
na ta svet, da bi videli tisti,
ki ne vidijo, in oslepeli tisti,
ki vidijo.«
To je slišalo nekaj farizejev,
ki so bili pri njem in so mu
rekli: »Smo morda tudi mi
slepi?« Jezus jim
je dejal: »Če bi bili
slepi, bi ne imeli
greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš
greh ostane.«
(Jn 9,34—41)
Odlomki Božje besede
na tiho nedeljo:
1. berilo: Ezk 37,12—14
2. berilo: Rim 8,8—11
evangelij: Jn 11,1—45

In vendar ni samo usoda
Srečanje je pot do vere. To odkrivam sedaj,
ko sem starejši in gledam nazaj, kako to, da sem
lahko prišel do daru vere.
Ob srečanju z Jezusom je mož lahko videl
luč. In kaj je vera? Se je v življenju tega moža
spremenilo samo to, da kot slep človek odslej ni
potreboval palice in pomoči drugih? Ne. Videl je,
da tudi ta »usoda« ni bila usoda. Videl je, da ni
bil prikrajšan brez smisla. Tudi če ne razumem
svojega življenja in zato trpim, je zadaj vendar
nekdo, ki vse to ve. On mi bo odpiral oči, ko bo
čas. To je vera!
Zato lahko razumemo, zakaj bo za veliko noč
glavni simbol luč, velikonočna sveča. Prav luč
je najzgovornejša podoba za vero. Zakaj pri krstu prižgemo luč? Mar ne zato, ker v življenju
ne bom vsega razumel, ker bo prišlo obdobje
dolin in predorov, ker obstaja še nekaj, česar
ne morem videti le s telesnimi očmi, do česar
se ne morem dokopati le z osebnim tuhtanjem?
Vera je dar, da lahko na iste dogodke, kot jih živi
ves svet, gledaš v drugačni luči. Sveča je hkrati
znamenje ponižnosti: ne bom
mogel videti vsega sam. Nekdo
drug mi želi podariti to luč.
In tu se začne drama. Ko je
treba sprejeti Jezusa ne samo
kot izjemnega človeka, ampak
kot pravega Boga, nastopi delitev. Tisti, ki so mislili, da vero
lahko razložijo sami – farizeji
in pismouki – so se začeli boriti proti. Ko zavrneš osebnega



Boga, se lahko začneš nenehno boriti
proti temu, da bi utegnilo biti res. Slepi
človek pa Jezusa ni niti poznal niti ga ni
prosil za ozdravljenje. Bil je dovolj ponižen in odprt. »Pojdi in umij se v vodnjaku
Siloa.« Ubogal je. Naredil je nekaj, česar
sprva ni razumel. In Bog mu je lahko podaril najprej telesni vid, potem pa še vid vere.
Vsaka velika noč je nova možnost. Bog
mi daje vedno nova znamenja in priložnosti, da odrinem bolj na globoko. Tudi
čez moje oči se je lahko nabralo toliko
plasti vsega, kar mi je prineslo z vsem
mogočim nasičeno življenje. Lahko se
zgodi, da zato sploh ne vidim več, kaj
vera pravzaprav je in kaj vse mi je Bog
pripravil na življenjsko pot.
»Neveren« mož si je šel naprej umit
oči. Končalo pa se je s tem, da se je pred
Njim poklonil do tal. Pred nami so vsebinsko najbogatejši dnevi celega leta. Pred
nami so možnosti za dobro spoved, duhovni večeri, pred nami je radijski misijon
na Radiu Ognjišče. Čas do velike noči je
čas, ko se zunaj začenja delo, a hkrati je
prav sedaj čas velikih »Božjih popustov«.
župnik

Obvestila:
KRIŽEV POT
Danes, 3. 4. gremo skupaj k molitvi
križevega pota ob kapelicah na Mengore pri Tolminu. Odhod iz
Potoč ob 13.30 z
avtomobili, začetek
poti ob 14.30 ob
gl. cesti na Čiginju.
Na tiho nedeljo bodo veroučenci 8.
in 9. razreda v Kamnjah ob 10.15
pred drugo mašo pripravil »igrani kri-

žev pot v slikah«. Vabljeni, da pridete
v cerkev prej.
Med tednom vabljeni k molitvi 20
minut pred vsako sveto mašo.
VELIKONOČNA SPOVED ZA OTROKE IN
SREČANJE ZA STREŽNIKE V ČRNIČAH
bo v četrtek ob 18.30 v cerkvi.
Pridite točno ob uri, ker bo najprej
priprava, nato spoved. Prav je, da
ostanete tudi pri sveti maši.
Strežniki pa se ponovno dobimo 15
minut prej, ob 18.15 v cerkvi.
ŽUPNIJSKA KARITAS V ČRNIČAH
Dobimo se v sredo, ob 20.15 v učilnici.
SREČANJE ZA STREŽNIKE V KAMNJAH
bo v soboto ob 17. uri v učilnici.
Pripravljamo se na veliko noč, nato
nogomet do 19. ure na igrišču.
DUHOVNA PRIPRAVA NA
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Srečanje je zaradi križevega pota v
Vipavskem Križu prestavljeno na četrtek. Torej,
v četrtek, 7. aprila,
ob 20. v župnijski dvorani v Kamnjah, vabljeni
na duhovno pripravo
in ogled prvega dela
igranega filma o p. Piju. Na srečanju
si bomo podelili tudi nekaj informacij
o romanju. Vabljeni romarji in tudi
drugi, ki se želite ob p. Piju duhovno
pripraviti na veliko noč.
MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se v soboto ob 19.30 in gremo na ogled pasijona v Vipavski Križ.
OBISK BOLNIKOV
V soboto obiskujem bolnike v župniji Kamnje; sporočite, če še kdo želi

zakramente. V župniji Črniče bo obisk
bolnikov v ponedeljek, 11. aprila.
SKUPNA MOLITEV V MALOVŠAH
Vabljeni v cerkev, da se umirite in
skupno molite rožni venec vsak torek
in četrtek ob 20.30, da si izprosimo
milosti zase in za družine.
MLADI PRITRKOVALCI V ČRNIČAH
Porodila se je želja, da bi s pomočjo
vrstnikov iz Lokavca poživili pritrkovalsko znanje mladih, ki to želite. Osnovnošolci iz višjih razredov in mladi,
ki vas to zanima, pokličite Tomaža Brica na številko 040 888 225, da se boste
dogovorili za obisk v Lokavcu in za vaje.
DEKANIJSKI POSTNI VEČER
V petek, 8. aprila, bo ob 20. uri v
dvorani Srednje šole Vena Pilona v
Ajdovščini gost dr. Anton Jamnik –
ljubljanski pomožni škof. Tema večera:
Bogastvo modrim služi, neumnim pa
gospoduje.

NEKAJ SPODBUD ZA DOBRO SPOVED:
1. Zakrament sprave NI pralni stroj;
naštevanje grehov;
samoanaliza; naporno brskanje po moji
notranjosti …
JE zakrament odpuščanja; srečanje; ljubezenski dotik
Nekoga, ki je zame dal življenje; pomoč, da lažje ljubeče sprejmem sebe
in svoje šibke točke; dotik Zdravnika,
ki pozna moje notranje rane.
2. Najprej prosim za milost, da bi se
videl, kakor me gleda Bog, moj Odrešenik. Pustim, da me gleda ljubeči
pogled.

4. Spraševanje vesti lahko naredim
ob besedi »živeti«. Kako živim, ali res
živim, koga živim ... Ne samo zunanja dejanja, ampak naši odnosi. Tudi
versko življenje
se kaže predvsem
v odnosih. Koliko
PASIJON V VIPAVSKEM KRIŽU
Mladinsko društvo Vozel pripravlja upri- sem pustil Jezusu,
zoritev trpljenja našega Gospoda Jezu- da je posegal v
sa Kristusa. Vabljeni na ogled pasijona moje življenje, kov Vipavskem Križu v soboto, 9. 4., ob liko sem hotel vse
reševati sam.
20. uri. Uprizoritev bo
v cerkvi in na prostem.
5. Na začetku spovedi se na glas poČe bo slabo vreme, bo
križam, povem svoj spol, stan in stapasijon prestavljen.
rost, da spovednik ve, koga ima pred
seboj. Povem, koliko časa je minilo od
zadnje spovedi. Povem vse, kar sem
Pred nami je:
se namenil in se ne bojim biti iskren.
• nedelja, 10. 4, začetek radijskega misijona;
• petek, 15. 4., prva spoved za prvoobhajance
• sobota, 16. 4., škofijski dan mladih v Novi Gorici
• sobota, 16. 4., velikon. spovedovanje v Črničah;
• sreda, 20. 4., celodnevno spovedovanje v Logu;
• četrtek, 21. 4., začetek velikonočnega tridnevja.

5. Po kesanju, odločitvi in odvezi
grem vesel v življenje. Poleg pokore
se ne pozabim Gospodu zahvaliti za
dar odrešenja.

