št. 15/11

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 11. 4.,
Stanislav
škof, mučenec

torek, 12. 4.,
Julij I.,
papež

sreda, 13. 4.,
Ida,
redovnica

četrtek, 14. 4.,
Lambert,
škof

+ petek, 15. 4.,
Helena Alzaška,
kneginja

sobota, 16. 4.,
Bernardka Lurška,
redovnica

17. 4.
6. POSTNA
CVETNA NEDELJA
Rudolf, mučenec

KAMNJE ob 19.30
za zdravje,
Kamnje 1

GOJAČE ob 19.30
za †† tri sestre redovnice
Brecelj in za †† Gojače 45

VRTOVIN ob 19.30
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

ČRNIČE ob 19.30
za †† Vido in starše,
p. n. Črniče 86

SKRILJE ob 19.30
†† Radota in starše Valič,
Skrilje 73

MALOVŠE ob 19.30
za †† Ido in Danila Cigoja,
p. n. Gojače 44

KAMNJE ob 19.30
za † Jožeta Batagelja,
Kamnje 54

ČRNIČE
za † Bruno Podgornik,
Rebračevo

prva spoved za
prvoobhajance
VRTOVIN ob 19.30
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 98
SKRILJE ob 8.00
za †† Stanka in Jožefo
Valič, Skrilje 91

RAVNE ob 19.30
za †† Slejko,
p. n. Ravne 27

KAMNJE ob 7.45
za †† Bojana Budihna in
Alberta Kumra, Vrtovin 71c
KAMNJE ob 10.15
za † Gabrijela Brica,
Potoče 52
med mašo spovedovanje

ČRNIČE ob 19.30
spovedovanje ob 18.00
ob 19.30 maša
8. dan za †† Alberta Montesa
ČRNIČE ob 9.00
za † Sonjo Ušaj,
p. n. Ravne 1
za župnijo

 Z a konec
PRVI: Dva nestrpna možakarja hodita gor in dol po čakalnici v porodnišnici. Nenadoma v
čakalnico vstopi medicinska sestra, se obrne k enemu od njiju in mu reče: ”Čestitam! Dobili ste
sina! ”V tem trenutku pa se drugi možakar razburi: ”Oprostite, toda jaz sem bil tukaj prvi!”
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
5. postna, tiha nedelja, 10. aprila 2011
Ko ga je zagledala, mu je
padla k nogam
in mu rekla:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj,
moj brat ne bi umrl.« Ko je
Jezus videl, da joka in da
jokajo tudi Judje, ki so prišli
z njo, ga je do srca ganilo in
je vzdrhtel. In dejal je: »Kam
ste ga položili?« Rekli so mu:
»Gospod, pridi in poglej!«
Jezus se je zjokal. Judje so
tedaj govorili: »Glejte, kako
ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni
mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta
ne umrl?« Jezus je bil v sebi
spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred
njo je bil prislonjen kamen.
Jezus je rekel: »Odstranite
kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je
četrti dan mrtev.« Jezus
ji je rekel: »Ti mar nisem
rekel, da boš videla Božje
eličastvo, če
boš verovala?«
(Jn 11,32—40)
Odlomki Božje besede
na tiho nedeljo:
1. berilo: Iz 50,4—7
2. berilo: Flp 2,6—11
evangelij: Mt 26,14—75; 27,1—66

Zdržati v tihoti
»Kako grozno mi je na straži. Dve uri samo
tišina in sam.« Tako mi je potožil sovojak, ko smo
preživljali dneve na straži. Sam pa sem užival,
še posebej proti jutru: bila je pomlad, vse se je
prebujalo, vse začenjalo v naravi, in prebujala se
je celo slovenska pomlad in svoboda.
A kako težka je svoboda! Tako težka kot tišina. Zelo boleče je lahko za človeka, ko je sam s
seboj, brez hrupa, brez dogodkov. Težko je biti s
seboj, če ne živiš odnosov, če pred odnosi bežiš
v hrup, v delo, v novice, govorice, igrice …
Tiha nedelja je tu, vsako leto. Zakaj? Da se ne
bi ustrašili svobode, ko se moraš odločiti, znova
in znova. Da se ne bi ustrašili teže velike noči in
ne bi raje šli kar čez, tako »po vrhu«. Da bi se
brez strahu spogledali s smrtjo iz oči v oči, da ne
bi še ena velika noč minila le v lepih mislih in običajih. Velika noč brez odnosa, kakšna škoda! Jezus je nalašč zamudil v Betanijo. Hrupno je bilo
tam, kot včasih na naših pogrebih. Kaj vse so ljudje govorili, ostajali na površju! Zamudil je, ker
je hotel pred veliko nočjo pogledati smrti v oči.
In ko je ukazal odvaliti skalo, je hrup
onemel v globoko tišino, podobno kot
se je pozneje zgodilo pod križem.
Površinska in klepetava množica se
je umaknila, zbežala, ker ni zdržala pritiska »biti sam s seboj«, biti
pred življenjem in smrtjo, biti in
zdržati v odnosom z nekom, kadar se stvari boleče razrešujejo
do dna. Toda največje stvari se
začenjajo prav v tihoti.



Kako dragocena, potrebna in rodovitna je danes tihota. A je tudi težka. Še
pri maši je kdaj težko ostati v tišini, biti
kar tako in zdržati »tam«, ko se na zunaj
nič ne dogaja. Biti v tišini pri pogrebnem
sprevodu, pustiti, da ob smrti nekoga v
meni lahko spregovori življenje. Ni čudno, da je prav takrat v Betaniji prišlo do
dokončne delitve. Nekateri so dokončno
sklenili, da se Kristusa znebijo, nekateri
so začeli verovati. Težko je bilo zdržati s
seboj ob misli, da vendarle nismo sami,
da je Bog živ, da je otipljiv, konkreten, resničen ... Tam o Bogu niso več le govorili,
ampak so ga čutili. In tega nekateri niso
mogli zdržati.
Bog, ki se pogovarja, ki tudi joče, ki
čuti. Da, ta Bog si tudi tebe želi, išče te
po mnogih poteh. Išče te, ker si tudi ti
rojen in ustvarjen, da živiš odnos. Zato
nikar ne zbeži.
župnik

Obvestila:
RADIJSKI MISIJON
OD 10. DO 16. APRILA
Radijski misijon v naši domovini vsako
leto pri mnogih rodi veliko duhovnih
sadov. Letos ga bodo vodili člani neokatehumenske skupnosti. Začne se z
nedeljo in konča v soboto ob 18. uri.
Posebej velja opozoriti na pogovorne
večere ob 20.30. Misijonski nagovori
pa so vsak dan ob 10.15, 13.00 in
17.00. Program najdete na spletni
strani Radia Ognjišče. Tam je tudi arhiv
(http://audio.ognjisce.si), kjer lahko
posnete oddaje poslušate pozneje.
VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE
V Črničah spovedovanje v soboto od
18. ure dalje, na voljo trije spovedniki.

V
Veroučenci,
ki še
niste opravili zakramenta sprave, poskrbite pravočasno!
V nedeljo v Kamnjah med drugo
sveto mašo spoveduje brat Damjan iz Vipavskega Križa.
DRUGE MOŽNOSTI ZA SPOVED:
V velikem tednu: na veliko sredo v
Logu pri Vipavi ves dan.
V Vipavskem Križu na veliki ponedeljek v župnijski cerkvi: od 18. ure
do 19.30 – ženske (lahko pridejo tudi
moški);
na veliki torek v samostanski cerkvi:
od 18. ure do 19.30 – moški (lahko
pridejo tudi ženske). V samostanu možnost: od 8.30 do 11.30 in od 14. ure
do 17.30.
PRVA SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE
bo v petek ob 18.15 v Vrtovinu.
Vabljeni tudi starši k spokornemu bogoslužju.
VEROUK
je ta teden ter na veliki ponedeljek in
torek še reden. 8. in 9. razred v Črničah se dobimo skupaj v torek ob 15.
uri v cerkvi.
SPOVEDOVANJE BOLNIKOV
V ČRNIČAH
bo v ponedeljek od 9. ure dalje.
ŠKOFIJSKI DAN MLADIH
Vse mlade iz naše dekanije vabimo, da
se udeležijo škofijskega dneva mladih,
ki bo v Novi Gorici v soboto, 16.
aprila, pod naslovom GENERACIJA +.

Ker ni bilo posebnega dekanijskega
srečanja v postu, smo sklenili organizirati avtobusni prevoz, da bi lahko čim
več mladih šlo na to škofijsko srečanje
mladih.
Prispevek vsakega za prevoz bo samo
2 €, razlika pa bo pokrita iz sklada
dekanijskega odbora za mlade.
Mladi, čim prej se prijavite! Odhod
avtobusa iz Dobravelj ob 8.11, iz
Sela 8.16, iz Črnič 8.18. Povratek
okoli 17.30. Čeprav imate konec tedna
mnogo obveznosti in drugih sprostitev,
tvegajte čas za zelo dobro pripravljen
dan mladih. Sobotnega srečanja za
mlade v Kamnjah tokrat ni.
DUHOVNA PRIPRAVA NA
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V romarje in druge, ki
Vse
vas zanima ogled filma,
vabimo še na drugo srečanje v četrtek ob 20.
uri v župnijski dvorani v
Kamnjah.
CVETNA NEDELJA

Z njo vstopamo
v veliki teden. Že
vnaprej hvala vsem,
ki boste priskrbeli
oljčne vejice. Bogoslužje bomo začeli
zunaj z blagoslovom
zelenja ob 9.00 v
Črničah na parkirišču pred trgovino;
ob 10.15 v Kamnjah pri kapelici. Nato
je procesija z zelenjem.
Otroci in drugi ste vabljeni, da blagoslovljeno oljčno vejico ponesete bolnim
in starejšim, ki so sami in ne morejo v
cerkev.

MLADI PRITRKOVALCI V ČRNIČAH
Nekaj se vas je že odzvalo. Osnovnošolci iz višjih razredov in mladi, ki vas
zanima pritrkovanje, pokličite Tomaža
Brica na številko 040 888 225. Mladi
pritrkovalci v Kamnjah že pridno vadite.
KARTITAS –
NABIRKA NA VELIKI ČETRTEK
Na pobudo mnogih v dekanijski Karitas
bomo tudi v naših dveh župnijah imeli na veliki četrtek nabirko za pomoč
tistim, ki so ostali brez službe. Nabirka
bo ostala v župniji, pomoč bomo razdelili po Jezusovem načelu Naj ne ve
tvoja levica, kar dela tvoja desnica.
Veliki četrtek je dan služenja, Jezusovega umivanja nog. Učimo se preproste
pomoči, ko damo svoj dar popolnoma
svobodno in tistega, ki pomoč sprejme,
pri tem ne spravljamo v zadrego.
DEKANIJSKI POSTNI VEČER
V četrtek ob 20. uri bo v dvorani
nove slovenske vlade v Ajdovščini gost
Gregor Čušin nastopil s predstavo Jona,
besni prerok.
PAPEŽEVA MAŠA OB OBISKU OGLEJA
bo v San Giulianu v Mestrah v nedeljo, 8.
maja. Lahko se pridružite romarjem iz Nove
Gorice, odhod ob 6. uri, cena z romarskim
paketom je 20 €. Prijavite se čim prej.
Pred nami je:
• sreda, 20. 4., celodnevno spovedovanje v Logu;
• četrtek, 21. 4., začetek velikonočnega tridnevja;
• sreda, 27. 4., župnijsko romanje v S. G. Rotondo;
• nedelja, 1. 5., beatifikacija Janeza Pavla II.
- shod s predvajanjem utrinkov iz njegovega
življenja v Logu pri Vipavi;
• Nedelja, 8. 5. Srečanje bolnih in starejših v Črničah;
• nedelja, 22. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
• nedelja, 22.5., romanje na Sveto Goro.

