Nameni svetih maš:
ponedeljek, 9. 5.,

št. 18/11

- TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE -

- TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE -

KAMNJE ob 20.00
v zahvalo Materi Božji,
Potoče 3

GOJAČE ob 20.00
za †† Lozar in Vidmar,
p. n. Gojače 43

Job,
svetopisemsko mož

VRTOVIN ob 20.00
30. dan za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 66

ČRNIČE ob 20.00
za †† Cigoj, Črniče 91,
p. n. Rožna dolina

sreda, 11. 5.,
Estela (Zvezdana),
mučenka

SKRILJE ob 20.00
za †† Radota in starše
Valič, Skrilje 73

MALOVŠE ob 20.00
za † Jožefa Cigoja,
p. n. Malovše 36

četrtek, 12. 5.,

KAMNJE ob 20.00
za † Silvana Vodopivca,
Kamnje 58

ČRNIČE ob 20.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. darovalca

petek, 13. 5.,
Fatimska Mati Božja

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

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

sobota, 14.5.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Kante,
Skrilje 77

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

Izaija,
prerok

torek, 10. 5.,

Leopold Mandič,
redovnik

Bonifacij,
mučenec

KAMNJE ob 7.45
4. VELIKONOČNA 30. dan za † Zdravka
NEDELJA
Lisjaka, Vrtovin 71a
15. 5.

Zofija (Sonja), mučenka,
KAMNJE ob 10.30
svetovni dan
za † Jožefo Graabaek,
duhovnih poklicev
Vrtovin 7
in družine

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo



Tudi mlade bi rad opogumil, naj ne ostajajo zadaj. Premagajte odpor in
se pogumno usedite v klopi ali vsaj k stranskemu oltarju. Mlad človek,
ki ostaja pod korom, se počasi navadi, da ne odgovarja glasno na molitve, da se boji prepevati in tako se mu maša vedno bolj oddaljuje.
To velja tudi za starejše, ki imate težave s sluhom. Ne bojte se zamenjati svojega prostora, čeprav ste se nanj z leti navadili. Slišnost in
sodelovanje pri bogoslužju sta vendarle veliko pomembnejša.

 Z a konec
DOBITEK – »Tvoj mož je zadnjič pri srečelovu zadel prašiča. Kako ste ga spravili domov?«
»O, z manj težavami kot moža!«
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
3. velikonočna nedelja, 8. maja 2011
Tedaj je začel
z Mojzesom in
vsemi preroki
ter jima razlagal, kar je napisano o njem
v vseh Pismih. Medtem so se
približali vasi, kamor so bili
namenjeni. On pa se je delal,
kakor da gre dalje. Silila
sta ga in govorila: »Ostani z
nama, kajti proti večeru gre
in dan se je že nagnil.« In
vstopil je, da bi ostal pri njiju.
Ko je sedel z njima za mizo,
je vzel kruh, ga blagoslovil,
razlomil in jima ga dal. Tedaj
so se jima odprle oči in sta
ga spoznala. On pa je izginil
izpred njiju.
In rekla sta drug drugemu:
»Ali ni najino srce gorelo v
nama, ko nama je po poti
govoril in razlagal Pisma?«
Še tisto uro sta vstala in se
vrnila v Jeruzalem ter našla
zbrane enajstere
in tiste, ki so bili z
njimi.
(Lk 24,27—33)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 2,14a.36—41
2. berilo 1 Pt 2,20b—25
evangelij: Jn 10,1–10

»Ali ni najino srce gorelo v nama?«
Na »tečajih« priprave na zakon zadnja
leta odkrivamo, da je za dobro pripravo najpomembnejše »le eno«. To je: učiti se dobro pogovarjati. Takšni in drugačni nasveti
izkušenih pridejo zelo prav, a nič ne more
nadomestiti odločitve, da se dva želita in
hočeta pogovarjati, znova in znova, tudi ko
pogovor postane naporen in boleč. In podobno je na drugih področjih. Prav nič drugače ni z vero. Vera živi iz pogovora.
Prav zanimivo in kar zabavno je poslušati,
kako sta dva učenca na poti Jezusu razlagala njegovo veliko noč. Pridružil se je njunemu pogovoru. Pustil je, da sta izpovedala
svoje dvome, strahove, bolečino, pričakovanja ... Znaš tudi ti v veri pripovedovati o
tem, kar nosiš v sebi, o tem, kaj se ti je
zgodilo? Ali je tvoja molitev postala pogovor, ali je še vedno le v naučenih obrazcih?
In najpomembnejše: ali se je molitev iz glave preselila tudi v srce? Nekdo je zapisal,
da je bilo Bogu laže utelesiti se na zemlji,
kakor danes pri molivcih priti iz glave v srce.
Pogovor ogreje in razširi srce. Ali ni najino srce gorelo ...
sta učenca ugotovila
šele po pogovoru.
Srce smo, žal, začeli enačiti samo s
čustvi. Goreče srce
ne pomeni, da v sebi
stalno čutimo žar in
Božjo navzočnost.



Goreče srce je odnos, ki ga lahko živim globoko v sebi. Pomeni biti z nekom, biti z njim, tudi ko ga ni tukaj.
Ogenj gori tudi v mrazu. Goreče srce
se uči vero živeti tudi v zapuščenosti.
Jezusovi učenci so najprej šli skozi
zapuščenost in dvome. Šele tam je
njihov notranji ogenj postal tako močan, da je začel ogrevati druge.
Zato se po veliki noči ne bojmo
dvomov in vprašanj. Bojmo se le,
da bi se srce začelo ohlajati. Hladno srce je pripravljeno bivališče za
greh. V teh hladnih časih želi Gospod
začeti delo prav v tvojem srcu.
Tudi če je človek še tako dobro
gmotno preskrbljen ali ima zavidljivo
izobrazbo, ne more nič nadomestiti gorečega srca. Še tako dovršena
vzgoja ne more nadomestiti gorečega srca staršev. Še tako sijajni
športni, glasbeni in šolski uspehi ne
morejo nadomestiti žara, ki je položen v otrokovo srce. Še tako krepko
zdravje ne more nadomestiti gorečega srca ostarelega človeka, naj bo
doma ali v domu upokojencev ...
Jezus po vstajenju hodi z nami.
Morda se sliši čudno, in vendar si
tudi Bog sam želi pogovora s teboj.

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
Od 8. do 15. maja se pridružujemo
Cerkvi v molitvi, da bi poklicani
zmogli odločitev. Vabljeni k svetim
mašam in k osebni molitvi.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
Starši, ki pričakujete prvega ali
drugega otroka in ste se odločili za
krst, računajte na skupno pripravo
v torek, 10. maja, ob 20. uri v
Marijinem domu v Šturjah (ob
župnijski cerkvi). Najlaže je pripravo obiskati že med nosečnostjo, ko
je poskrbljeno za varstvo.

INFORMATIVNO SREČANJE
ZAKONSKE SKUPINE
Vabljeni na kratko,
zgolj informativno
srečanje (kaj skupina
je in kaj ni) v četrtek, 11. 5., takoj
po maši v Kamnjah.
Vabljeni mlajši in starejši zakonci iz obeh župnij. Pogosto besedo »zakonska skupina« spremlja
mnogo neutemeljenih strahov. Tu
še posebej govorim možem, nam
moškim, ki se nam take stvari
pogosto upirajo, vendar le zato,
ker jih ne poznamo. Mnogi zato
župnik izpustijo dragoceno priložnost, da
bi sredi današnjega »Babilona«,
Obvestila:
neizprosnega tedenskega ritma,
doživeli balzam »biti skupaj«, se
ŠMARNICE
sproščeno pogovoriti in družiti, kar
Zelo lepo ste se otroje danes tako zelo potrebno.
ci odzvali na vseh devetih krajih,
Namen zakonske skupine je prekjer se zbirate. Sedaj
prost: s skupnimi močmi doseči,
je potrebna vztrajnost
da bomo sprejemali vsakdanje
skupaj z Marijo in s
obveznosti z novim poletom in
prijatelji, s katerimi se
zaupanjem. Živimo v zelo spremezbirate. Veliko pomeni
tudi spodbuda, ko sošolca ali pri- njenih časih, ko smo malo skupaj.
jatelja povabiš: »Pridi in vztrajaj z A prav tisto malo lahko postane
nekaj zelo lepega.
nami.«

ne slišimo. Zelo narobe je, če
pri maši kar sam »odmolim« določene odgovore. Ne morem biti
»zasebnik«, podobno kot v pevskem zboru nihče ne more peti
po svoje, ampak le v istem ritmu
z drugimi. Prav odprta ušesa in
srce za skupnost sta znamenji, da
MLADINSKO SREČANJE
smo razumeli bistvo bogoslužja.
V soboto spet vabljeni mladi na
Najpogostejše je prehitevanje, ko
srečanje , dobimo se na ogledu filma kdo bodisi prehitro vskoči ali sam
v župnišču v Kamnjah ob 20.15.
mimo drugih zmoli molitev do konS seboj prinesi nekaj sladkega za
ca. Pri maši smo t. i. bogoslužni
skupno mizo. Povej naprej.
zbor. Podobno kot pevci na koru se
pri bogoslužju trudimo, da izgovarDAROVI ZA OBNOVE
jamo besedila skupno.
Pri ofru na veliko noč smo v župniji Kamnje za nova okna v
Kje je moj prostor v cerkvi?
Vrtovinu in spovednice v župnijski Jezusovo naročilo, naj si ne izbicerkvi zbrali 2.545,71 €. Hvala ramo prvih sedežev, seveda ne
vsakemu darovalcu!
velja dobesedno v cerkvi. Njegov
opomin je bil namenjen farizejskemu pozunanjenju in razkazoSodelovanje pri bogoslužju: vanju. Sesti v prve klopi ni že kar
V velikonoč- razkazovanje. Lahko je kdaj tudi
to, vendar bi rad povabil vse, zlasti
nem času
naj nam ne- zakonske pare ali cele družine, naj
kaj sprotnih se ne bojijo sesti spredaj. Družine
napotkov v z majhnimi otroki so s tem sicer
pisnih ozna- še bolj izpostavljene morebitnim
nilih poma- očitajočim pogledom, če je otrok
ga, da bomo živahen. Vendar se ne bojte dati
še bolje in
zgleda in korajže tudi drugim. V
lepše sode- sebi je pač treba premagati
lovali pri bogoslužju.
odpor in se predati bogoslužju.
Morda bomo odpravili tudi kakšno S tem boste tudi »zasebnim molivnejasnost. Že vnaprej povabljecem« pomagali dojeti, da je bogoni, da sporočite svoja čim bolj
služje skupnost in življenje.
konkretna vprašanja. Tako bo

tudi ta začasna rubrika zanimivejPred nami je:
ša in še bolj vaša.
Na informativno srečanje pridete
brez vsakršne obveznosti, da bi
se morali skupini pridružiti. Začeli
bomo konec septembra; prav je,
da si vsaj predstave uredimo že
sedaj. Povabite se tudi sami med
seboj, saj to zaleže več kot oznanilo.

Prehitevanje ali zaostajanje
Najbolj bode v ušesa skupna
molitev, pri kateri se med seboj

• nedelja, 22. 5., romanje na Sveto Goro;
• sobota, 4. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro (samo dopoldne);
• petek, 10. 6. Srečanje mladih ob kresu na Planini
• sobota, 11. 6., dekanijsko srečanje strežnikov na Nanosu.

