Nameni svetih maš:
ponedeljek, 26. 3.,
Larisa,
mučenka

torek, 27. 3.,
Rupert,
škof
sreda, 28. 3.,
Bojan,
knez

četrtek, 29. 3.,
Bertold,
redovnik

KAMNJE ob 19.30
za † Jožeta Lozarja,
Kamnje 10a

GOJAČE ob 19.30
za † Janka in Pavlino Brecelj,
p. n. Gojače 45

VRTOVIN ob 19.00
v čast Svetemu Duhu in
Materi Božji za pomoč in
zdravje, Vrtovin 25a
SKRILJE ob 19.30
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

ČRNIČE ob 19.30
za † Marijo Kosovel,
30. dan

KAMNJE ob 19.30
za † Vero Bratina,
p. n. Kamnje 33

ČRNIČE ob 19.30
za †† Zmago Cigoj,
8. dan

MALOVŠE ob 19.30
za †† redovnico Mihelangelo,
p. n. Malovše 38

Pred mašo možnost za spoved

+ petek, 30. 3.,
Amadej,
vojvoda

VRTOVIN ob 19.30
za † Antona Zaharija,
Vrtovin 121

RAVNE ob 19.30
po namenu

Pred mašo možnost za spoved

sobota, 31. 3.,
Benjamin,
opat

SKRILJE ob 8.00
za †† Bajec in Vončina,
Skrilje 92

ČRNIČE ob 19.30
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n, Črniče 25

Pred mašo možnost za spoved

1. 4.
6. POSTNA,
CVETNA
NEDELJA,
Hugo,
škof

SKRILJE ob 7.45
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 9.00
za †† Podgornik,
p. n. Črniče 16

KAMNJE ob 10.15
za †† starše Lozar,
Vrtovin 108

VELIKONOČNA SPOVED

MOLITEV V PRIPRAVI NA
RADIJSKI MISIJON 2012

O vzvišeni in veličastni Bog,
prosimo te, naj letošnji radijski misijon posveti kakor žarek tvoje dobrote
v temino naše domovine.
Naj se ob njem prečisti naša vera,
utrdi upanje in izpopolni ljubezen.

15.00–17.00

Podeli nam, Gospod, po tem misijonu
razumevanje našega časa,
spoznanje naše krščanske poklicanosti
in moči za njeno uresničevanje.
Dotakni se s tem misijonom mnogih,
da bodo slišali, sprejeli in živeli
tvojo sveto in resnično zapoved ljubezni.
Marija Pomagaj, prosi za nas!
Amen.

 Za konec
VARČEVANJE – Škot svoji ženi: "Obleci si plašč, jaz grem v gostilno!"
"O! A me boš peljal na kozarček?" "Ne bodi no trapasta. Samo peč sem ugasnil!"
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
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
5. postna, tiha nedelja, 25. marca 2012
Jezus
jima je
odgovoril:
»Prišla je ura, da se
Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če
pšenično zrno ne
pade v zemljo in ne
umre, ostane samo;
če pa umre, obrodi
obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga
bo izgubil; kdor pa
sovraži svoje življenje na tem svetu, ga
bo ohranil za večno
življenje. Če kdo
hoče meni služiti,
naj hodi za menoj,
in kjer sem jaz, tam
bo tudi moj služabnik. Če kdo meni
služi, ga bo počastil
Oče.«
(Jn 12,23–26)

Odlomki Božje besede
na cvetno nedeljo:
1. berilo: Iz 50,4–7
2. berilo Flp 2,6–11
evangelij: Mr 14,1–15,47

Ljubiti sebe
V mladosti me je vedno streslo, ko sem prišel do
Jezusovih besed: »Kdor se ne odpove sebi ...; kdor
ne sovraži svojega življenja ...« Še sedaj, ko jih berem kot duhovnik pred verniki, imam malo neprijeten občutek: kaj ob tem branju občutite, kako to razumete? Nekdo mi je nekoč pomenljivo rekel: »Mar
je idealen kristjan res nesrečen kristjan, s sklonjeno
glavo? Mi mora res iti vse narobe, da lahko upam na
nebesa? Če mi gre nekaj časa dobro, se že sprašujem ...«
Teh Jezusovih besed ne moreš pravilno razumeti,
če ostajaš sam. To je bistvo. Razni poskusi razlag,
da v tedanji govorici beseda sovraži pomeni »manj
ljubi«, da gre za namerno pretiravanje in podobno,
sicer držijo, vendar ne sežejo v bistvo. Šele v odnosu z Bogom razumeš, kaj pomeni odpovedati se
sebi. Brez tega ostaja ta beseda čisto navaden moralizem, zgolj človeška modrost, samo poskus neke
razlage življenja.
Zato je pred velikim tednom potrebna izkušnja
Boga. Zato je potrebna »tiha« nedelja. Molčim in
priznam, da je poleg govorjenja, pisanja, razumevanja še nekaj več. Paul Mason je zapisal: »Človek
presega žival po besedi; toda z molkom presega samega sebe.« Ker ne gre samo
za teorijo, prejemamo zakramente. Brez njih kristjan več
ne loči, kaj pomeni razumeti in
kaj »biti« z Bogom.
In kaj se zgodi, ko si z Bogom? Prej si na svoje
življenje gledal sam,
ustvaril si si svojo po-

dobo in si zamislil, kako naj bi živel Program:
in kaj dosegel. Sedaj na to isto ži- Nedelja, 25. 3. – Predrami se človek, ki spiš
vljenje gledaš skupaj z Njim. On vidi Ob 10.00 Prenos sv. maše ob začetku misijona
17.00 Predrami se človek (p. Marjan Čuden)
tvoje življenje drugače. Ne zanika in Ob
Ob 20.30 Optimizem (p. Christian Gostečnik)
ne uniči tvojih iskrenih želja in ciljev. Ponedeljek, 26. 3. – Kaj je za nas še sveto?
Toda on ve, da si seme in čému je Ob 10.15 Sveta beseda v Svetem pismu (p.
seme namenjeno. »Seme, ki noče Miran Špelič)
Ob 13.00 Kaj mi je še sveto v Cerkvi? (p.
umreti, ostane samo.«
Andraž Arko)
Prej si mislil, da ljubiš svoje življe- Ob 17.00 Nepoštenje, mati vseh kriz (p. Chrinje, v resnici pa si ljubil le svojo za- stian Gostečnik)
misel o njem. Ljudje lahko postane- Ob 20.30 Življenje je lepo (p. Marjan Čuden)
mo prav obsedeni s to svojo zamislijo Torek, 27. 3. – Sem z Bogom na ti?
Ob 10.15 Bog je noro zaljubljen v človeka (p.
o življenju. In največja tragika obi- Miran Špelič)
Ob 13.00 Ali je v Cerkvi prostor za osebno
čajno izhaja prav zaradi nje.
Kako drugače je, ko te z ljubeznijo vero? (p. Pavle Jakop)
Ob 17.00 Očistimo podobo Boga (p. Niko
gleda nekdo Drug. Šele takrat se je Žvokelj)
seme pripravljeno odpovedati sebi, Ob 20.30 Molitev (p. Miran Špelič)
sovražiti zlagano predstavo o sebi. Sreda, 28. 3. – Bomo družino pokopali?
Takrat se lahko pustiš vreči v zemljo. Ob 10.15 Razodevanje družine v Sv. pismu (p.
Miran Špelič)
Toda če ni Sejalca, biti v zemlji nima Ob 13.00 Ali Cerkev služi družini? (p. Marjan
nobenega smisla.
Čuden)
župnik

Obvestila:
PREDRAMI SE,
ČLOVEK, KI SPIŠ
radijski misijon,
25.–31. marca
Toplo priporočam,
da se postavite v
močan duhovni
tok, ki vsako leto dela drobne čudeže po vsej Sloveniji s pomočjo valov
radia Ognjišče. Morda boste nepričakovano utrgali dragocen košček čisto
zase.
Jasno, vpeti v službo in dnevne obveznosti, ne boste mogli slediti vsemu sproti. Izkoristite spletne strani
in poslušajte pogovore pozneje,
posnemite in jih poslušajte v avtu ...
Veliko možnosti je, ki jih Sveti Duh
uporabi, da nas najde in se nas sredi
dela dotakne.

Ob 17.00 Zakaj je družina tarča družbe? (p.
Tadej Strehovec)
Ob 19.30 prenos duhovno glasbenega večera
iz frančiškanske cerkve na Tromostovju

Četrtek, 29. 3. – Zavarujmo malim poti!
Ob 10.15 Uboge boste imeli vedno s seboj (p.
Miran Špelič)
Ob 13.00 Ali ima Cerkev samo ena vrata? (p.
Niko Žvokelj)
Ob 17.00 Ko pošteni molčijo, razbojniki uspevajo (p. Pavle Jakop)
Ob 20.30 Človekoljubje (p. Mari Osredkar)
Petek, 30. 3. – Ali lahko vsak dela, kar hoče?
+ SPOVEDNI DAN
Ob 10.15 Kdo je merilo dobrega in slabega?
(p. Miran Špelič)
Ob 13.00 Ali lahko Cerkev dela, kar hoče? (p.
Marjan Čuk)
Ob 17.00 Zakaj smo alergični na prepoved?
(p. Stane Zore)
Ob 20.30 Dostojanstvo (p. Marjan Čuk)
Od 24.00 do 5.00 nočni program s p. Christianom Gostečnikom
Sobota, 31. 3. – Kaj početi z budnostjo?
Ob 10.15 Zaupajte, jaz sem z vami (p. Miran Špelič)
Ob 13.00 Zavzeti za novo evangelizacijo (p.
Stane Zore)
Ob 16.00 prenos molitvene ure in svete maše
iz Strunjana ob sklepu misijona (škof Jurij
Bizjak).

SPOVEDNI DAN
V sklopu radijskega misijona bo v
petek po vsej domovini spovedni
dan. V naši bližini možnost za sveto
spoved v Vipavskem Križu od 8.00
do 11.30 in od 14.00 do 18.00.
KRIŽEV POT
Danes, na 5. postno nedeljo, vabljeni na
križev pot v cerkvi v Črničah ob 14.30.
VELIKONOČNA SPOVED V ČRNIČAH
bo danes, na tiho, in prihodnjo,
cvetno nedeljo od 15.00 do 17.00.
Spovedovala bosta g. Jožko Tomažič
in g. Aleksander Lestan.
OBISK BOLNIKOV
Obisk in obhajanje zakramentov za
bolnike pred velik nočjo – Črniče: v
petek dopoldne, ob 9. uri začetek
v cerkvi v Gojačah, nato Malovše,
Ravne in Črniče.
Kamnje: v soboto dopoldne. Sporočite, če želite obisk za starejšega
ali bolnega, in ga nimamo na seznamu rednih mesečnih obiskov.

POSTNA AKCIJA - PAPIR
Veroučenci pridno prinašate papir;
izkupiček bomo preko Karitas namenili
družinam v stiski. Zbiranje papirja lahko združite z obiskom sožupljanov, ki
so starejši, bolni, živijo sami. Ljubezen
je vedno konkretna.
DAROVI NAMESTO CVETJA
Hvala za darove, ki ste jih darovali ob
smrti Zmage Cigoj za cerkev v Črničah!
POSTNI VEČER V AJDOVŠČINI
v petek, 30. marca,
Marko Rijavec – duhovnik in pesnik
SLEP NI, KDOR NE VIDI
v dvorani srednje šole Vena Pilona
v Ajdovščini ob 20. uri

DA BI ZNALI ŽIVETI,
DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih delavnic molitve in življenja
10. delavnica:
ZAČETEK, SREDIŠČE, CILJ

PEVSKE VAJE
Z deseto delavnico prečkamo reko »Rubiza mešani zbor v Kamnjah v četrtek kon«. Doslej smo se trudili, da bi posnemaob 20. uri in v petek kot običajno.
li, se navdihovali ob vzorcih, pripomočkih ...
BIRMANCI
v Kamnjah zaradi nenačrtovanih obveznosti spraševanje ne bo mogoče v
sredo, zato bo v torek pri rednem verouku od 16.00 do 17.30. V Črničah
velja za četrtek, kot je dogovorjeno.
CVETNA NEDELJA – OLJČNE VEJICE
Vsi, ki imate oljke, ste tudi letos
naprošeni, da za cvetno nedeljo
zase in za druge priskrbite in darujete oljčne vejice. Bogoslužje bomo ob
9.00 (v Črničah pri trgovini) in ob
10.15 (v Kamnjah pri kapelici) začeli
z blagoslovom zelenja in s procesijo.
STARŠI PRVOOBHAJENCEV
v Kamnjah računajte na spremenjen
dogovorjen datum srečanja, namesto
četrtek v ponedeljek, 16. aprila.

Jezus sam je bil na zemlji tudi v molitvi
ves človeško krhek. Vedno znova se je
umikal v samoto. Tudi on je doživljal odpor, razočaranje, nerazumevanje. Odgovor
je iskal v živem odnosu, pogovoru z Očetom. Iz tega zaupljivega odnosa se je vrnil
med ljudi in je lahko ljubil na tisoč načinov
vse do skrajnosti križa.
Po njegovem vstajenju je mogoča povsem
drugačna molitev. Jezus odslej živi in je
navzoč tudi po nas.
Zato se v molitvi ne obračam več »nazaj«
h Kristusu, ampak molim z vstalim, se
pravi tukaj navzočim Kristusom.
Ob vsaki priložnosti se vprašam, kaj bi na
mojem mestu storil Jezus. Tako pustim,
da njegovi čuti postajo moji čuti, njegov
pogled moj pogled. S to »opremo« se
vrnem v življenje in omogočim, da ljudje v
meni začenjajo prepoznavati Kristusa.

