ponedeljek, 2. 5.,
Atanazij,
cerkveni učitelj

torek, 3. 5.,
Filip in Jakob,
apostola

sreda, 4. 5.,
Florijan,
mučenec
četrtek, 5. 5.,
Angel,
mučenec

- Z AČETEK ŠMARNIC -

KAMNJE ob 20.00
8. dan † Franca Rustja,
Potoče 33
VRTOVIN ob 20.00
za †† Doro Kandus
in družino, Vrtovin 30
SKRILJE ob 20.00
za † Ano Cenčič, umrla
v Robedišču, Skrilje 91d
KAMNJE ob 20.00
za †† Janka in Emo Bizjak,
Potoče 29
Po maši češčenje Najsvetejšega.

prvi petek, 6. 5.,
Dominik Savio,
dijak

VRTOVIN ob 20.00
za †† Gabrijelo Lozar,
Vrtovin 112
Po maši češčenje Najsvetejšega.

prva sobota, 7. 5., SKRILJE ob 8.00
Stanislav,
za †† Medved,
škof
Skrilje 87

št. 17/11

- Z AČETEK ŠMARNIC -

GOJAČE ob 20.00
za †† Silvo in Jožefa
Bratina, p. n. Gojače 13
ČRNIČE ob 20.00
za † Draga Toplikarja,
p. n. Črniče 86
MALOVŠE ob 20.00
za Božje usmiljenje,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 20.00
za † Alberta Montesa,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 20.00
za žive in †† Bavec, p. n.
Uro pred mašo spoved
in češčenje Najsvetejšega.

RAVNE ob 20.00
za vse ††
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

Pred mašo češčenje Najsvetejšega.

VRTOVIN ob 7.45
ČRNIČE ob 9.00
za † Jožka Lozarja,
za župnijo - sveti krst
Bonifacij, papež
Vrtovin 98
ČRNIČE ob 15.00
KAMNJE ob 10.30
za starejše in bolne
za †† Slejko, Potoče 2
v župniji
ob 13.30 sveti krst
VABLJENI K ŠMARNICAM 2011
Letos bomo brali šmarnice z naslovom Srnjaček, požar in ... dobra
dela, avtorice Tanje Mlakar. Namenjene so predvsem otrokom, šolarjem, zanimive bodo tudi za odrasle. Otroci na vseh podružnicah,
navdušite se za zvesto obiskovanje šmarnic. Starši, vaša spodbuda
je pri tem zelo pomembna. Je lepa pobožnost in hkrati priložnost za
sproščeno druženje. Vsak dan prejmete nalepko, s katero boste doma sestavljali
sliko. Tisti, ki boste zvesti in se boste udeležili večine šmarnic, na koncu dobite
simbolično nagrado, veroučenci boste obiskovanje šmarnic kot dejavnost imeli
vpisano v veroučno spričevalo. Začeli bom v ponedeljek, 2. maja ob 20. uri v
obeh župnijskih cerkvah in podružnicah. Že vnaprej hvala vsem, ki boste na vseh
krajih povezovali in vodili to pobožnost.
 Z a konec
ZAKONSKI PREPIR – Mož razlaga: »Za najin zadnji prepir sem si bil kriv sam. Žena me je
vprašala, kaj je na televiziji. Rekel sem, da prah ...«
8. 5.

NEDELJA

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
1. in 2. velikonočna nedelja, 24. aprila in 1. maja 2011
Angel pa je
nagovoril ženi:
»Ne bojta se!
Vem, da iščeta
Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel!
Stopita sem in poglejta kraj,
kamor so ga položili.
Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Vstal je od
mrtvih! Pred vami pojde v
Galilejo, tam ga boste videli.‹
Glejta, povedal sem vama.«
Hitro sta zapustili grob in s
strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim
učencem. In glej, naproti
jima je prišel Jezus in rekel:
»Pozdravljeni!« Onidve sta
pristopili, mu objeli
noge in se mu poklonili.
Tedaj jima je Jezus
rekel: »Ne bojta se!
Pojdita in sporočita
mojim bratom, naj
gredo v Galilejo; tam
me bodo videli.«
(Mt 25,5—10)
Odlomki Božje besede
na nedeljo Božjega
usmiljenja:
1. berilo: Apd 2,42—47
2. berilo: 1 Pt 1,3—9
evangelij: Jn 20,19–31

Nekoč ali sedaj?
Nobeno odkritje doslej mi ni bilo tako pomembno
kakor to, da Jezus ni le bil, ampak JE. Ta zastonjski dar
se mi je zgodil pri šestnajs h le h. Odkril sem, da Jezus ni preteklost, ampak je sedaj tu in ŽIVI. Kot oseba
je navzoč in deluje! Kolikokrat sem še v skušnjavi, da
bi se obračal nazaj, le k Jezusu, ki je bil, ki je učil,
oznanjal! Toda to ni vera iz velike noči, vera nenehnega truda, naprezanja, da bi postal takšen, kakor se
želim vide sam ali me želijo vide drugi.
Moje velikonočno voščilo je preprosto: Vsakemu
posebej voščim močne vere v to Njegovo navzočnost. Želim, da bi ob tej veri našel tudi notranji žar.
Le notranji odnos in žar ljubezni do njega bo kljuboval vsem pri skom, ki nam jih nalaga od pomanjkanja ljubezni ohlajena civilizacija. Si kdaj pomislil: Če
bi se obračali le na Jezusa iz preteklos , ali bi potem
potrebovali krst? Ne. Po krstu se ni treba ozira
nazaj in žalova za starimi časi ... In ni več treba
čaka , kdaj boš začel zares žive .
Odkupil te je, da bi živel že sedaj!
Smo v težkih časih. Težo
ustvarjata negotovost in pri sk
neodrešene družbe. Morda se iskreno trudiš, da bi postal boljši, in
si želiš, da bi živel v boljši družbi.
Zakaj v tem naporu ostajaš tako
zelo sam?
Kakor takrat Vstali tudi danes
pušča le mnoga znamenja. Sam
pa se ne pus vide kar tako,
na lahko. Izmika se , da se ne bi
ustavil, da bi se z apostoli odpravil na pot. »Pred vami pojde



v Galilejo; tam ga boste videli…« Galileja je
tvoje življenje, tvoj vsakdanji križ, tvoja šola,
služba, tvoja brezposelnost, tvoje razmere v
družini, tvoji uspehi, ustvarjanje, tvoje vsakdanje hitenje iz tedna v teden. Če bi ne bilo
krsta – daru velike noči – bi nam ostala le
knjiga Njegovih naukov. Ostal bi le neskončen trud, kako žive po krščanskih načelih.
Živimo v času, ki potrebuje pogumne ljudi.
Zato želim velikonočnega poguma. Zakaj
bi se oziral nazaj ali gledal v tla? Korajžno se
odpravi v današnjo Galilejo, saj nisi več sam.

sv. maša; pri njej je na vrs za sodelovanje prav župnija Kamnje. Zato še posebej
vabljeni to nedeljo na skupno srečanje
od 16. ure dalje. Po maši pa, če bo vreme
dopuščalo, k druženju in praznovanju pred
cerkvijo.
Dekanijska skupina za oznanjevanje

MOLITVENO BDENJE NA RADIJSKIH VALOVIH
V soboto, 30. aprila, od 20. do 23. ure pripravlja Radio Ognjišče skupaj z jezui v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani molitveno bdenje
pred bea fikacijo Janeza Pavla II. Program,
podoben stemu, ki bo ob istem času potežupnik kal v Rimu, bo prenašal Radio Ognjišče.
KRST OTROK
Obves la:
Na velikonočni ponedeljek bo v
Črničah prejela krst Hana Pišot,
ŽUPNIJSKO
Gojače 39a. Na 3. velikonočno
ROMANJE
nedeljo, 8. 5., bodo prejeli sve krst: v KaV sredo ob 4. uri (avtobus mnjah prvoobhajanec Teo Škerjanec, Skrilje
začne vstavlja v Do41 in Gregor Čermelj, Vrtovin 126a.
bravljah, in nadaljuje do
V Črničah: Gala Mar na Malik, Črniče 69f
Malovš) 55 romarjev iz obeh župnij odhaja in Lija Krapež, Črniče 70a.
na pot. Naša glavna postaja bo milostni
Družine novokrščencev priporočamo v molitev.
kraj delovanja in smr leta 1968 umrlega Starši, ki pričakujete prvega ali drugega
svetega p. Pija. Obiskali bom tudi najstarej- otroka in ste se odločili za krst, pravočasno
še evropsko sve šče sv. nadangela Mihae- računajte na osebno prijavo in na skupno
la, Lanciano, Loreto in Bari, mesto svetega pripravo v torek, 10. maja.
Miklavža. Vračamo se v soboto zvečer. V
KARITAS
primeru nujne potrebe se obrnite na g.
Na veliki četrtek smo pri karita vAleksandra Lestana ali na brate kapucine v
ni nabirki za pomoč brezposelnim
Vipavskem Križu.
zbrali: v Črničah 188,70 €, v Kamnjah
Prav je, da se ču mo povezane med seboj.
415,00 €. Bog povrni za vaše darove!
Ne bomo romali le zase, prosili bomo blagoslova za vse župljane.
HVALA VSEM, ki ste v obeh župnijah prispevali k lepemu praznovanju velike noči!
POVABILO NA SHOD V LOGU PRI VIPAVI
Tudi v Vipavski SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV
dolini se bomo bo v četrtek, 5. maja, po šmarnicah in vev nedeljo, 1.
černi maši v Kamnjah.
maja, v Logu
ZAKONSKA SKUPINA
pri Vipavi
Pari, ki se zanimate za sodeloob 16. uri
vanje v zakonski skupini, lepo
veselili ob razglasitvi Janeza Pavla II. za blaženega. Ob pesmi bomo spremljali filmsko vabljeni, da računate na krajše informa vno
projekcijo utrinkov iz njegovega življenja. srečanje o tem, kaj zakonska skupina je in
kaj ni, v sredo, 11. maja, po maši. S srečeHvaležnemu spominjanju na papeža, ki
nas je dvakrat obiskal, bo ob 17. uri sledila vanjem skupine bomo začeli šele jeseni.

Nameni svetih maš:
velikonočni
KAMNJE ob 8.00
ponedeljek, 25. 4.,
8. dan za † Zdravka Lisjaka,
Marko, evangelist
Vrtovin 71a
SVETI PAVEL ob 16.00
za †† Grželj in Čermelj,
Vrtovin 115 in 113
torek, 26. 4.,
KAMNJE ob 16.00
velikonočna osmina, pogrebna za † Franca
Marija, M. dobrega
Rustja, Potoče 33
sveta

sreda, 27. 4.,
velikonočna osmina,
Cita, dekla

na romanju v Lancianu
po namenu, Potoče 52

četrtek, 28. 4.,

na romanju v S.G. Rotondu
po namenu, Potoče 52

velikonočna osmina,
Ludvik Montfortski,
duhovnik

petek, 29. 4.,
velikonočna osmina,
Katarina Sienska,
cerkv. učiteljica
sobota, 30. 4.,
velikonočna osmina,
mučenka
1. 5.

NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
Jožef delavec

ČRNIČE ob 10.00
na čast sv. Ani,
p. n. Gojače 30
sveti krst
GOJAČE ob 20.00
za †† Lozar in Vidmar,
Gojače 43
MALOVŠE ob 20.00
za † Jožefa Cigoja,
Malovše 36
ČRNIČE ob 20.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. darovalca

na romanju v Bariju
za † Jožefa Kandusa
Vrtovin 61

RAVNE ob 20.00
za vse ††
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

na romanju v Loretu
za župnijo

ČRNIČE ob 20.00
za †† Blažič in Mavrič,
p. n. Črniče 3

SKRILJE ob 7.45
30. dan za † Danijelo
Rustja, Skrilje 30
KAMNJE ob 10.30
v čast Božjemu usmiljenju,
Vrtovin 10c
LOG PRI VIPAVI ob 17.00
za župnijo

ČRNIČE ob 9.00
za †† Alojza in Marico Ušaj
p. n. Črniče 78a

VEROUK
se po počitnicah začne s torkovimi skupinami. Veroučenci, navdušite sebe in druge za
obiskovanje šmarnic!
SREČANJE BOLNIH IN STAREJŠIH V ČRNIČAH
Župnijska karitas vabi vse bolne in starejše župljane na srečanje v nedeljo, 8. maja, ob
15. uri k maši v župnijski cerkvi. Med mašo bo priložnost, da vas Jezus okrepi z zakramentom bolniškega maziljenja.
Pred nami je:
Po maši kratko družabno srečanje.
• nedelja, 22. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
Lepo je, če starejše povabimo in se • nedelja, 22. 5., romanje na Sveto Goro;
ponudimo za pomoč pri prevozu.
• sobota, 4. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro.

