Nameni svetih maš:
ponedeljek, 21. 3. KAMNJE ob 18.00
Nikolaj iz Flüe,
za †† Jožefo in Ivano
kmet
Batagelj, Vrtovin 123
VRTOVIN ob 18.00
za †† Kandus,
Vrtovin 29

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

SKRILJE ob 18.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE
za † Bogdana Blažka,
Malovše 45

Katarina Švedska,
redovnica

KAMNJE ob 18.00
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

ČRNIČE ob 18.00
za †† Slamič,
Črniče 6, p. n. Črniče 86

petek, 25. 3.,
GOSPODOVO
OZNANJENJE

VRTOVIN ob 18.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 57

ČRNIČE ob 18.00
za †† Lojk,
p. n. Italija

SKRILJE ob 8.00
za † Danila Štora,
Skrilje 76
KAMNJE ob 7.45
za zdravje,
Petre, Vrtovin 133
KAMNJE ob 10.30
za †† Slavko in Antona
Možina, Potoče 24

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ušaj in Mohorčič,
p. n. Črniče 56

torek, 22. 3.,
Lea,
spokornica

sreda, 23. 3.,
Turibij,
škof

četrtek, 24. 3.,

SKLEP TEDNA DRUŽINE

sobota, 26. 3.,
Larisa (Lara),
mučenka
PREHOD NA
POLETNI ČAS

27. 3.
3. POSTNA
NEDELJA
Rupert, škof

št. 12/11

GOJAČE ob 18.00
za †† Bavčar,
p. n. Gojače 38

ČRNIČE ob 9.00
za †† Fišer,
p. n. Črniče 41
za župnijo

VEČERI ZA ZAKONCE in
TISTE, KI SI TO ŽELITE POSTATI
Vabljeni na drugi večer s s. Matejo Kraševec v sredo ob
20. uri v župnijski dvorani v Kamnjah.
Lep odziv kaže, kako koristni in blagodejni so ti večeri.
Morebitna vprašanja lahko oddate že pri vhodu v za to
namenjeno škatlo. Večerov se brez zadrege udeležite tudi tisti, ki ste še sami,
pa vas te teme zanimajo. Tema tokratnega večera bo: Zakaj se skregamo?

 Z a konec
IZ MAMINEGA PISMA SINU – Pred nekaj dnevi je razneslo plinsko jeklenko v kuhinji. Tvojega
očeta in mene je vrglo skozi okno na dvorišče. Kakšno doživetje! Po dolgih letih sva končno
šla enkrat skupaj ven ...
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
2. postna nedelja, 20. marca 2011
Tisti čas je Jezus vzel s seboj
Petra, Jakoba
in njegovega
brata Janeza in jih peljal na
visoko goro, na samo. Vpričo
njih se je spremenil. Njegov
obraz je zasijal kakor sonce
in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej,
prikazala sta se jim Mojzes
in Elija, ki sta govorila z
njim. Peter pa se je oglasil
in rekel Jezusu: »Dobro je,
da smo tukaj, Gospod! Če
hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še
govoril, jih je obsenčil svetel
oblak, in glej, glas iz oblaka
je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam
veselje; njega poslušajte!«
Ko so učenci to zaslišali, so
padli na obraz in
se zelo prestrašili. In Jezus je
pristopil, se jih
dotaknil in rekel:
»Vstanite in ne
bojte se!«
(Mt 17,1—7)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 17,3—7
2. berilo: Rim 5,1 2.5—8
evangelij: Jn 4,5—42

Ko bi kar postavil šotore
Na srečanju za zakonce v sredo sem opazil zanimiv odziv. S. Mateja Kraševec je na začetku spregovorila: »Se spomnite, kaj vse ste pričakovali in
kako ste se pozneje sami pri sebi spraševali: 'Le
kaj sem takrat mislil, v kaj sem se spustil? Ko bi
bil še enkrat v tistih letih …'« In po dvorani se je
razlegal pritajen smeh. Zdel se mi je kot mešanica
grenkobe in olajšanja. Kot odrešen šepet srca: »Saj
je res tako. Le vedel nisem in ne verjel, da je v tem
smisel, da je pot …«
Jezus je pred veliko nočjo peljal tri učence na
goro. Tam so doživeli bližino, jasnost, svetlobo.
Nekaj podobnega se zgodi v obdobju zaljubljenosti. Jezus je vedel, da jih čaka velika noč, to je
razočaranje, izguba, navidezen polom. In učenci bi
naredili isto, kot naredimo mi. Kar ustavili bi se,
postavili šotore. Kako velika je skušnjava, da ne bi
šli dalje, da ne bi zapustili svoje preteklosti. Šele ko
gremo skozi veliko noč, najdemo sebe, začnemo
odkrivati, kdo smo. In šele skozi veliko noč je Bog
dokončno razodel svoj resnični obraz. Zato tudi
tebi želim, da bi začel Boga iskati tu.
In res je za učence prišla tista velika noč in takrat se je stemnilo, vse se je podrlo. Zgodbe o Jezusu je bilo konec.
Takrat je bilo nekaterim žal, da so
se šli nekaj, kar se je na koncu izkazalo za sramoto. Tudi danes se
mnogim zgodi tako.
Zgodba se ponavlja pri marsikom, ki je verjel v svoje cilje,
vrednote, verjel v zakon, družino.
Zgodba se ponavlja pri marsikom,
ki je polagal upe v Kristusovo Cerkev. Običajno ne gre za to,



da bi vero ali Cerkev popolnoma zavrnili.
Ljudje verjamemo, da »nekaj je na tem«.
Vendar si raje poiščemo še kakšno drugo
pot, saj »človek živi le enkrat. Ne splača se
za to 'zadevo' zastaviti vsega ...«
Pet tednov pred veliko nočjo nas Cerkev
pelje na visoko goro. Zakaj? Da se potem
v dolini, v življenju, ne bi ustavili sredi poti.
Kadar se spomniš na trenutke, ko ti je bil
Bog blizu, se lahko upreš vabljivemu blišču,
ki ga ustvarja svet. Nič ne pomaga veliko govoriti o tem, kako dobro je verovati
v Boga in kako »nevaren« je svet. Človek
mora doživeti svetlobo, da se lahko upre
temi. Pred seboj mora videti pot, da se ne
sprijazni s povprečnostjo. Peter, Janez in
Jakob so si gotovo po svoje predstavljali,
kako bodo živeli svoje poslanstvo. Tudi mi
imamo vsak svojo predstavo in razočaranja
so del tudi naše velike noči. Le spoznanje
in dobre misli niso dovolj. Boga je treba
»okušati«, da zmoreš verjeti in videti svojo
pot, svojo veliko noč. Samo tako nas ne bo
prevzela običajna dnevna svetloba. Samo
tako se ne bomo sprijaznili s povprečnim
posvetnim življenjem in imeli Jezusa samo
za vsak primer.
Lahko imaš v življenju vse. A nič ne more
nadomestiti sreče, da vidiš pred seboj pot.
župnik

PEVSKI DUHOVNO POSTNI VEČER V
ČRNIČAH
Pevski zbor v Črničah vabi vse na pevski
duhovno postni večer v nedeljo, 27. 3.
ob 19. uri v župnijski cerkvi v Črničah.
Prepustimo se bogastvu postnih pesmi in
mislim, ki nas bodo popeljale v globino.
Postni večer je namenjen temu, da bomo
na domove v srcu odnesli kanček sporočila
za globljo pripravo na veliko noč.
SVETOVNO SREČANJE MLADIH
Mladi, ki bi si želeli udeležiti svetovnega dneva mladih od 9. do 23. avgusta,
pohitite s prijavo. Več podatkov najdete na
www.jadro.si. Prijavite se Tomažu Keteju:
041 603 045, info@jadro.si
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V Gojačah je križev pot vsak ponedeljek 15.
minut pred mašo. V nedeljo, 20. 3. vabljeni
h križevemu potu v cerkev v Malovšah, v
nedeljo, 27. 3. na Ravnah, obakrat ob 14.30.
BLAGOSLOV HIŠ
V petek popoldne in v soboto obiskujem domove na Ravnah od številke 1.
Sporočite, če želite, da se dogovorimo za
bolj točno uro obiska.
PRIPRAVA NA KRST
Skupna priprava staršev se začne
v torek ob 20. uri v župnijski
dvorani v Vipavi.

Obvestila:

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ČRNIČE

TEDEN DRUŽINE
Od 19. do 25. marca v Cerkvi na Slovenskem praznujemo dragoceno in ranljivo
resničnost, družino. Danes ji je naloženih
največ bremen. Zato naj v tem tednu geslo
»Nosite bremena drug drugemu« postane zelo konkretno. Pri vsakdanji sveti
maši, pri molitvi križevega pota za
družine, zlasti pa v petek na praznik
bomo skušali sebe in druge nagovoriti, da
bi bili še bolj občutljivi in solidarni s preizkušenimi družinami. Vabljeni.

Zapisnik III. seje župnijskega pastoralnega sveta,
četrtek, 17. 3. 2011 ob 20. uri, ki jo je vodil g. Rafko Klemenčič. Seje se je udeležil tudi upokojeni g.
župnik Aleksander Lestan.

1. Molitev.
2. Pregled sklepov zapisnika zadnjega
srečanja ŽPS, 25.10.2010.
● Ministriranje: Sprejem in blagoslov ministrantov naj bi se ohranil tudi v bodoče. Seznam ministrantov bo pripravljen, g. župnik bo
imel posebno srečanje z vsemi ministranti, tudi
kot pripravo na Veliki teden in Veliko noč.

● Srečanje zakonskih jubilantov je lepo
uspelo, sv maše se je udeležilo 14 parov.
● Mavrični krožek je lepo obiskovan, pohvalno je vodenje krožka in sami izdelki, ki
jih otroci izdelujejo.
● Čiščenje in krašenje župnijske cerkve. Pri
krašenju cerkve se upoštevajo priporočila
g. župnika. Za božič 2010 je za urejenost
župnijske cerkve poskrbela podružnica Gojače, ki je tudi pripravila jaslice. V letu 2011
bo pri ureditvi cerkve za velikonočne praznike sodelovala podružnica Ravne, za praznik
sv. Vida Črniče, za praznik celodnevnega
češčenja podružnica Gojače in za Božič podružnica Malovše, ki letos tudi pripravi jaslice. Pripravljen je bil nov seznam družin, ki
naj bi v letu 2011 skrbele za snago in lepoto
župnijske cerkve, vendar nekatere družine
ne sodelujejo. Obvezno bi morale sodelovati družine veroukarjev, zato je bil podan
predlog, da se tem družinam pošlje posebno obvestilo. Ponovno se pregleda obstoječi
seznam družin, ki naj bi skrbele za urejenost župnijske cerkve, s tem, da se družine
pokliče, in ugotovi, katere so pripravljene
sodelovati. Pri pripravi novega seznama sodelujejo Cvetka Valič, Marina Ušaj in Danila
Slamič. Novi seznam je potrebno pripraviti
do Velike noči.
● Sodelovanje veroukarjev in mladih pri
nedeljskih sv. mašah je pohvalno. Romanje
Svetogorske Marije po družinah in molitev
v adventnem času je lepo potekala, tako v
Črničah, kot pri podružnicah. Molitvena skupina v Malovšah se redno srečuje ob torkih
in četrtkih, ob ponedeljkih v postnem času
je v Gojačah pred večerno mašo molitev
Križevega pota.
3. Poročilo z občnega zbora Škofijske karitas
Občnega zbora se je udeležila predstavnica
župnijske karitas Julijana Bric. Predstavila
je delo in pomembnejše sklepe. Potrebno
je seznanjati predstavnike karitas o raznih
potrebah v župniji, vzpodbujati solidarnost,
pomoč in obiskovanje starejših in osamljenih, vzpodbujati otroke, veroukarje za karitativne dejavnosti, pridobivati nove sodelavce karitas. Predstavniki karitas so se
udeležili tudi predavanja Bogdana Žorža na
temo: Drug drugega bremena nosite.
Podan je bi predlog za srečanje starejših v

župniji, predvidoma drugo nedeljo v maju.
Romanje bolnikov na Brezje bo letos potekalo 18. junija.
4. Poročilo s srečanja dekanijskega pastoralnega sveta
Podan je bil predlog, da bo poleg dosedanjega predstavnice Julijana Bric župnije v dekanijskem pastoralnem svetu za pomoč pri
zamenjavi še Alen Ušaj.
Predstavljeno je bilo delo dekanijskega pastoralnega sveta, ki se odraža preko skupin
za Oznanjevanje, Liturgijo in Karitas. Posamezne skupine pripravljajo: Terčeljeve shode v Šturjah, srečanje bralcev beril z Gregorjem Čušinom (2.aprila v Lokavcu), romanje
predstavnikov karitas na Sv. Goro (3.april),
postna predavanja, pasijon v Vipavskem Križu (16.april).
5. Načrtovanje dela skozi post in veliki teden
Pregledali in načrtovali smo praznovanje velikega tedna.
6. Skrb za odpiranje in zapiranje župnijske cerkve
V župniji trenutno skrbi za odpiranje in zapiranje župnijske cerkve družina Valič. Predlagano in sklenjeno je bilo, da to skrb prevzame (se pridruži) družina Kosovel (Katica).
7. Zvonjenje v župniji
Predlagano je bilo, da se v celotni župniji poenoti zvonjenje ob smrti in pogrebih. Zvonilo
naj bi se ob smrti (novici o smrti), ob prihodu pokojnika domov in ob pogrebu.
8. Razno
- Ponovno je bila poudarjena molitev rožnega venca pred sv. mašo.
- Shodi v Logu potekajo vsako prvo nedeljo
v mesecu od maja do novembra. Letos sodeluje tudi župnija Kamnje.
- V župnijski cerkvi bo nameščeno posebno
platno, na katero bodo projecirane pesmi (z
namenom večjega sodelovanja s petjem pri
Sv. maši).
- Za podružnico Malovše bodo nabavljene
dodatne pesmarice.
- udi letos bo potekala šmarnična pobožnost
v župniji.
- Pobuda za povabilo skupine Gloria na praznik sv. Vida.
Zapisala: Boža Ušaj

