Nameni svetih maš:
ponedeljek, 11. 3.,
Benedikt,
škof

KAMNJE ob 19.00
za †† Jožefa in Valerijo
Lozar, Kamnje 10a

GOJAČE ob 19.00
za †† Zdravka in Marijo
Vodopivec, p. n. Gojače 8

torek, 12. 3.
Justina,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

ČRNIČE ob 19.00
za † Deana Scolara,
p. n. Črniče 69d

sreda, 13. 3.,
Kristina,
mučenka

SKRILJE ob 19.00
za † Frančiško Rustja,
30. dan

MALOVŠE ob 19.00
za † Jelko Cigoj,
30. dan

četrtek, 14. 3.,
Pavlina,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za † Stanislava Minkuža,
Potoče 12

ČRNIČE ob 19.00
za † Zoro Toplikar,
p. n. darovalca

petek, 15. 3.,
Klemen Dvoržak,
redovnik

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 61

RAVNE ob 19.00
za †† Terčelj in Colja,
p. n. Ravne 10a

sobota, 16. 3.,
Herbert,
škof

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72

ČRNIČE ob 19.00
za † Vlasto Zlobec,
p. n. darovalca

17. 3.
5. POSTNA,
NEDELJA
Jedrt (Jerica),
devica

CELODNEVNO ČEŠČENJE

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Rustja,
Potoče 33
od 9.30 spovedovanje
KAMNJE ob 10.30
za † Vinka Kravosa,
Potoče 50
od 14.00 spovedovanje
ob 15.15. sklep češčenja

ČRNIČE ob 9.00
za †† sestre redovnice Ano,
Pavlino in Evangelisto Brecelj
p. n. Gojače 45
za župnijo

Pred nami je:
•
•
•
•
•

nedelja, 17. 3., začetek radijskega misijona;
torek, 19. 3., praznovanje svetega Jožefa v Kamnjah;
petek, 22. 3., slovenski spokorni in spovedni dan ob radijskem misijonu;
sobota, nedelja, 23., 24. 3., velikonočna spoved v Črničah;
od 28. do 30. 3. sveto velikonočno tridnevje.

4. postna nedelja

10. 3. 2013
št. 10

Priden ali ljubljen
Ujezil
se je
in ni
hotel vstopiti. Njegov
oče je tedaj prišel
ven in ga pogovarjal.
Ta pa je očetu odgovoril: »Glej, toliko let
ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega
ukaza; pa meni nikoli
nisi dal kozliča, da bi
se poveselil s svojimi
prijatelji. Ko pa je
prišel ta tvoj sin, ki
je tvoje imetje zapravil s hotnicami, si mu
zaklal pitano tele.«
On pa mu je rekel:
»Sin, ti si vedno pri
meni in vse moje je
tvoje. Gostiti se
in razveseliti
pa se je bilo
treba, ker je
bil ta tvoj brat
mrtev in je oživel,
je bil izgubljen
in je najden.«
(Lk 15,28–32)

 Za konec

KEMIK – Pred vami je tukaj stanoval kemik,« pravi novemu podnajemniku ženska, ki oddaja
stanovanje. »V sobi je delal poskuse.« - »A tako! Tisti veliki madež na steni je torej od
poskusov?« »Ne, od kemika!«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 43,16–21
2. berilo: Flp 3,8–14
evangelij: Jn 8,1–11

Starejša zakonca sta si ogledovala poslikavo zakristije v Madridu. Umetnik je upodobil na eni strani dogodke stvarjenja in na drugi strani prizore odrešenja.
Na vprašanje, kateri prizor ju je najbolj nagovoril, sta
odgovorila: »Najbolj naju nagovarja podoba Adama in
Eve, ki ju Kristus prime za dlani in potegne iz predpekla. V najinem življenju, v zakonu, z najinimi otroki,
službo, sorodniki sva že tolikokrat izkusila, da odnosov
sama ne moreva rešiti. Nekdo te mora potegniti ven.
In šele takrat razumeš smisel, zakaj te je Bog ustvaril
in poslal v življenje.«
Prilika o očetu, ki sina pusti, da gre, in ga razcapanega na novo sprejme, je veliko globlja, kot si običajno
mislimo. Zareže v vso globino praznovanja velike noči.
Prav nič ni oddaljena od današnjega življenja. Lahko
se znajdemo v jezi starejšega sina, lahko se znajdemo
v prečiščeni ljubezni mlajšega. Kristus je s preprosto
zgodbo povedal resnico, ki se ne da razložiti, le ljubezen jo lahko razume: Boga Očeta, Stvarnika je mogoče
prav spoznati šele »za nazaj«, potem ko si ga odkril
kot Odrešenika. Svetega pisma ne bomo
nikoli razumeli, če ga bomo začeli brati
od začetka. Prve strani bomo razumeli
potem, ko bomo brali evangelij. Knjige
svojega življenja ne boš razumel, če jo
boš hotel brati od zadaj naprej. Med križi na
svoji poti moraš najti poglavje, v katerem
te čaka Oče, da te potegne iz blata. Samo
ljubezen razume ljubezen!
Starejši sin je ni mogel razumeti. Ni imel
izkušnje, ker je hotel biti »priden« in je
gradil »svoj svet«. Post, spoved, molitev,
zakramenti, odpoved niso zato, da bi postali idealni. Nasprotno, rešujejo nas pred
tem, da bi hoteli pisati svojo knjigo od

začetka do konca, sami, brez Drugega, po svoji predstavi in brez napak.
Samo izkušnja Očetove ljubezni lahko
razume, zakaj te je hotel na tem svetu.
Želi te pripeljati do globoke ljubezni,
združenosti in ne k idealu. Starejši sin
je v starosti verjetno težko izpustil iz
rok sadove svojega dolgoletnega truda. Morda je ostal v srcu sam in zagrenjen.
Mlajši sin je v svojih izgubljenih letih in raztrganih oblekah lahko tudi za
nazaj videl ljubezen. Svoje življenje je
»pretvoril« v ljubezen in ga odnesel
preko groba. Samo to, kar smo spremenili v ljubezen, bo ostalo in šlo skupaj s Kristusom v večno življenje.
Želim ti, da bi tudi skozi zakrament
spovedi iskal le Očetovo ljubezen in
šele za tem svoje »poboljšanje«. Želim
ti, da bi v teh časih odkrival drugačen
»ideal« svojega osebnega in družinskega življenja.
Potem boš drugače videl tudi smisel
naših razburkanih časov. Prilika o izgubljenem sinu je še bolj prilika o svobodnem očetu. Samo ljubezen lahko razume, zakaj Oče lahko pusti človeštvo,
da vzame dediščino in gre po svoje.
Pazi, da te ti časi ne bodo pripeljali v
jezo starejšega sina. Prav te čase in te
ljudi ti je namenila Očetova ljubezen.
Verjemi mu in tudi ti boš razumel svojo
knjigo »za nazaj«.
župnik

Obvestila:

VEČERNE MAŠE
so odslej ob 19. uri.
VEROUK
v tem tednu ne bo ob običajnih urah.
Imeli bomo skupne ure ob filmu
(Sveto pismo, življenjski primeri, svetniki). Pridite brez zvezkov, udeležba

je vseeno obvezna. Imate več možnih
terminov.
V torek v Kamnjah:
14.30 do 16.00 od 6. do 9. razreda
16.00 do 17.30 od 1. do 5 razreda
v sredo v Kamnjah:
15.00 do 16.30 od 1. do 5. razreda
16.30 do 18.00 od 6. do 9. razreda
v četrtek v Črničah:
15.00 do 16.15 od 1. do 4. razreda
16.15. do 17.30 od 5. do 9. razreda

Lahko pridete zraven tudi bratje, sestre, starši. Pevske vaje za otroški zbor
so kot običajno.
VEČER ZA OČETE VEROUČENCEV
Vsi očetje veroučencev ter tudi drugi
možje in očetje ste lepo vabljeni, da si
vzamete čas zase. Ob filmu »Pogumni«
bomo dobili novih moči in nova odkritja
prav za današnji čas. Kakšna je vloga
očeta pri vzgoji? Kako uskladiti pomanjkanje časa in vzgojo? Odnos do
žene in žensk ... V sredo ob 19.45 v
učilnici v Kamnjah.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST
prvega ali drugega otroka se začne v
torek ob 20. uri v župnijskem domu v
Vipavi. Najlaže se teh priprav udeležite
že v nosečnosti, ko je poskrbljeno za
najboljše varstvo.
PRVA SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE
v Kamnjah bo v četrtek ob 18. uri,
prvoobhajanci sodelujete tudi pri maši.
Starši vabljeni, da pri tem prvem koraku pridete zraven.
MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se v petek, kot običajno ob
20. uri v župnišču.
VAJE ZA STREŽNIKE
Bliža se velika noč, strežniki se dobimo
na skupnem srečanju in vajah:
v Kamnjah v soboto ob 9. uri pred cerkvijo,
v Črničah v soboto ob 10. uri pred
cerkvijo.

CELODNEVNO ČEŠČENJE IN PRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA
V nedeljo je za župnijo Kamnje dan
celodnevnega češčenja pred praznikom svetega Jožefa.
Potrudimo se za udeležbo in lepo družno molitev. Letos bomo še posebej
molili za novomašnika Blaža in blagoslov vseh ob novi maši.
Spored češčenja:
11.30–12.30 možje in fantje
12.30–13.30 mladi in veroučenci
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč
14.30–15.15 žene iz Skrilj in Vrtovina
15.15 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.
Mlade družine lahko pridete h kateri koli uri skupaj
kot družina. Mladi, veroučenci in drugi otroci posebej vabljeni ob 12.30.
Pri vsaki uri je voditelj, ki
skrbi, da je molitev ubrana, da so vmes tudi trenutki tišine in petje.
Praznovali bomo tudi na dan svetega
Jožefa, 19. marca, pri večerni sveti
maši. Letos bo med nami gost g. Jože
Jakopič.
VELIKONOČNA SPOVED
Brat kapucin iz Križa bo v nedeljo v Kamnjah spovedoval od 9.30 in še med
sveto mašo, g. Aleksander Lestan pa
od 14. ure do sklepa češčenja.
Veroučenci boste imeli spoved naslednji teden, vendar lahko pridete že to
nedeljo skupaj z odraslimi.
Z VESELJEM DARUJEM
V obeh učilnicah lahko otroci v postnem času v skrinjo darujete konkretne stvari za vaše vrstnike v družinah,
kjer bodo veseli igrač, zvezkov, pripomočkov ali pa skritih žrtev, ki jih simbolično napišete ali narišete na papir.

VEROUČENCI IN BOGOSLUŽNI ZVEZEK
Letos kateheti lahko
pohvalimo mnoge, ki
vztrajate in zelo skrbno
tedensko sodelujete pri
urejanju bogoslužnega
zvezka, ne samo z vstavljanjem nalepk, ampak
tudi z odgovori, barvanjem kvadratkov
za udeležbo pri tedenski sveti maši ...
Vabljeni, da za postno duhovno vajo začnete ponavljati kratke tedenske življenjepise svetnikov. V aprilu bomo pripravili
skupni kviz iz poznavanja teh svetnikov.
VELIKONOČNO TRIDNEVJE V ČRNIČAH
Člani župnijskega pastoralnega sveta
smo po temeljitem razmisleku s pogledom naprej sklenili uvesti novo uro velikonočnega praznovanja. Vse župljane, posebej še starše in otroke, vabim,
da sprejmete, pravilno razumete in se
že vnaprej pripravite na obhajanje velikonočnega tridnevja, ki se bo letos
končalo drugače kot doslej. Bogoslužje velikega četrtka in velikega bo kot
običajno, velikonočno vigilijo, ki je srce
celoletnega bogoslužja, pa bomo obhajali zgodaj zjutraj, ob 5.30 skupaj s
procesijo. Jutranje praznovanje velike
noči je lahko še bolj doživeto, začeti se
mora pred sončnim vzhodom. Druge
dnevne maše ta dan ne bo. Starši se
potrudite in tudi otroke že sedaj pripravljate na to, da bodo ta dan vstali in
si vzeli čas za lepo velikonočno slavje.
VEČERI ZA ZAKONCE V LOKAVCU
Drugi večer za zakonce s s. Matejo
Kraševec bo v soboto, 16. marca, v župnijski dvorani ob 20. uri.
MOLITEV ZA
CERKEV IN SVETEGA OČETA
Tudi v tem tednu vabljeni, da molite
k Svetemu Duhu za Cerkev, za blagoslov ob izbiri novega Petrovega naslednika.

