Nameni svetih maš:
ponedeljek, 16. 5.,
Janez Nepomuk,
duhovnik

torek, 17. 5.,
Jošt,
puščavnik

sreda, 18. 5.,

št. 19/11

KAMNJE ob 20.00
za † Antona Bratina,
Kamnje 1a

GOJAČE ob 20.00
za †† Janka in Pavlino
Brecelj, p. n. Gojače 45

VRTOVIN ob 19.00
† Radota Gerželja,
Vrtovin 73

ČRNIČE ob 20.00
za žive in †† Žigon in
Novak, p. n. Črniče 3

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

MALOVŠE ob 20.00
za † Rafaela Cigoja,
p. n. Malovše 2

KAMNJE ob 20.00
za † Zdravka Vodopivca,
Kamnje 26

ČRNIČE ob 20.00
za †† brate Kosovel,
p. n. Črniče 12

VRTOVIN ob 8.00
za †† starše Lozar,
Vrtovin 108
SKRILJE ob 8.00
za †† starše Zgonik,
Skrilje 26

RAVNE ob 20.00
za vse ††
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
ČRNIČE ob 20.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
4. velikonočna nedelja, 15. maja 2011

»Ti odjemlješ grehe sveta ...« Morda nam je včasih nejasno,
kaj je prav: »ki odjemlješ« ali »Ti odjemlješ«. Pravilno je: »Ti odjemlješ«. Mimogrede: »odjemlješ« pomeni »jemlješ nase greh sveta«.
Pred obhajilom pa je pri Jagnje Božje pravilno »ki«, torej: »Jagnje
Božje, ki odjemlješ grehe sveta«.

Jezus jim
je povedal
to priliko, pa
niso razumeli, kaj jim je govoril.
Jezus je znova spregovoril: »Resnično,
resnično, povem vam:
Jaz sem vrata za ovce.
Vsi, ki so prišli pred
menoj, so tatovi in
roparji, toda ovce jih
niso poslušale. Jaz
sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil;
hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel
pašo. Tat prihaja samo
zato, da krade, kolje in
uničuje.
l,
Jaz sem prišel,
da bi imeli življenje in da
bi ga imeli v
obilju.«

Vprašanja o bogoslužju pošljite na e-naslov (spodaj).

(Jn 10,6—10)

Erik,
kralj

četrtek, 19. 5.,
Peter Celestin,
papež

petek, 20. 5.,
Bernardin Sienski,
duhovnik
sobota, 21.5.,
Krištof in mehiški
mučenci

KAMNJE ob 7.45
5. VELIKONOČNA za župnijo
NEDELJA
KAMNJE ob 10.30
Marjeta, redovnica,
za prvoobhajance,
Skrilje 83
22. 5.

ČRNIČE ob 9.00
8. dan za † Miloša Kukanja
za † Lenarta Čermelja ter
za žive in †† sorodnike



– Svet, svet, svet ... Tudi tu se potrudimo, da razločno in glasno
izgovorimo vse tri ponovitve besede »svet«. To je eden izmed najimenitnejših trenutkov bogoslužja, ko Bogu izrekamo češčenje in
priznanje z besedo, katere pomen težko opišemo, ampak jo preprosto
izgovarjamo: »Svet ...«

 Z a konec
BOLNIŠNICA – Športnik bi rad obiskal prijatelja v bolnišnici, pa ne najde po . Zato nagovori
starejšega moškega: »Dedek, kako bi najhitreje prišel v bolnišnico?« »Če mi še enkrat rečeš dedek.«
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: Apd 6,1—7
2. berilo 1 Pt 2,4—9
evangelij: Jn 14,1–12

Iskra v očeh
Le kaj ima za bregom? Zakaj to počne?
Kaj ima od tega? ...
Danes je res kar težko verjeti, da se nekdo za nečim »žene« s čistim namenom. Tisti, ki vsak dan hodite v službo, marsikje
srečate veliko zlaganosti. Na svoji koži občutite breme neprečiščenih odnosov. Koliko
žrtev pokopljeta pod seboj neizprosna želja
po uspehu in boj za obstanek!
Jezus, dobri pastir ... Kar navadili smo se
na te besede. Morda se zdijo kot lep okras.
Ko opazujem današnji čas, si večkrat rečem, težko je danes verjeti, da je Bog res
dober. Težko je sprejeti, da je nekdo dober
popolnoma zastonj, dober iz globine notranje svobode, in ne zaradi svoje lastne podobe. In kako velika notranja sreča je, ko na
drugi strani doživiš, da te ima Bog resnično,
brezpogojno rad, brez slabega namena. Še
posebej, da te ima rad v tvoji šibkosti, tvojih
dvomih, vprašanjih, napakah. To je poklic!
Zato me večkrat boli, ko vidim iskro v
oče
očeh mladih, iskro, ki si ne upa
pri
priti na dan. To je želja po drugem.
Us
Ustvarjen sem, da bi ljubil, da bi
nek
nekomu pripadal, se mu v ljubezni
svo
svobodno zavezal. In vidim, kako je
d
danes težko tvegati, se zavezati,
skočiti v globino in zaupati, da te
tam nekdo ljubeče gleda in te bo
u
ulovil v svoje naročje.
D
Da gre fant za duhovnika, dekle za
z redovnico ..., kaj takega je
res težko
te
razložiti z običajnimi merili.
Gre res
r le za veselje do tega poklica?



Zase lahko rečem, če bi šlo samo za
to, bi se verjetno še ne zmogel odločiti. Težko je razumeti, da nekomu
zaupaš do konca. Jezus zmeraj pusti
nekaj odstotkov nejasnosti. Odločitev zato pomeni, da svoje življenje
na neki način postaviš na kocko. Ali
ni tudi odločitev za poroko dejanje,
ko postaviš svojo pot na kocko? Jezus pove, da »ovce gredo za njim,
ker poznajo njegov glas«. Nihče ti v
življenju ne more dati matematičnega zagotovila. Še toliko šol, izkušenj,
potovanj po svetu, srečevanj ljudi
in prebranih knjig ne bi moglo dati
odgovora na vprašanje, komu naj
verjamem in komu naj dokončno zaupam. Preden bi prišli do odgovora,
bi se življenje izteklo. Gre za dar. In
za ta dar je treba le prositi. Človek
ima samo dve možnosti: ali hoče iti
skozi življenje »varno« in »z rezervo« pa ali se že vnaprej odloči, da bo
tudi opraskan, potolčen, razočaran,
nepopoln in vendar srečen.

ob 16. uri. Za tiste, ki bi želeli
čez dan poromati peš, je blagoslov
romarjev in odhod pred cerkvijo
v Batujah v nedeljo ob 7. uri; za
dodatna pojasnila lahko pokličete
05 366 61 82.
Vsaka primorska župnija naj bi
vsaj enkrat v letu skupaj poromala
na naš milostni kraj. Vabljeni torej,
da si v nedeljo popoldne skupaj
izprosimo milosti za naše družine
in vse potrebe v župniji.
ŠMARNICE
Vabljeni, da vztrajate in drug drugega spodbujate k rednemu obiskovanju šmarnic.

MAVRIČNO ROMANJE
OTROK NA SVETO GORO
Čeprav so junijske sobote polne
drugih obveznosti, vabljeni, da
se navdušite za
to romanje otrok
župnik
na Sveto Goro v soboto, 4. junija,
Obvestila:
dopoldan. Namen tega romanja
je, da se otroci sprostijo na skupni
PRAZNIK PRVEGA
poti in doživijo lepo otroško sveto
SVETEGA OBHAJILA
mašo skupaj z vrstniki z drugih žuV molitev povežimo družine tripnij, da si tam izprosimo blagoslova
najstih prvoobhajancev iz župni- in imamo lepo srečanje. Avtobus bo
je Kamnje. Predstavili so se na
pobiral od Dobravelj proti Črničam
nedeljo Jezusovega krsta (2. št.
od 8. ure dalje. Zaradi števila so
oznanil). Posamezniki ste jih spre- potrebne čimprejšnje prijave.
mljali z osebno molitvijo. V nedeljo ob 10.30 bodo prejeli zakraVEROUK
ment svete evharistije. Na pripravi Veroučenci, poskrbite, da bodo v
in drugi sveti spovedi se dobimo v tem mesecu opravljene vse spročetrtek ob 18.30 v cerkvi.
tne in zastarane obveznosti, spraševanja, urejeni zvezki, da bomo
ROMANJE NA SVETO GORO
lahko lepo zaključili redni verouk.
V nedeljo, 22. maja, obe župniji
skupaj z župnijo Batuje romamo SREČANJE ZA STREŽNIKE
V Črničah se dobimo na četrturna Sveto Goro. Vabljeni, da se
dobimo v baziliki skupaj pri maši nem srečanju (med urami vero-

uka) v torek ob 14.45 ali ob
15.45, kadar pridete lažje, v
Kamnjah pa vsi strežniki skupaj
v učilnici v soboto ob 18. uri.
Pripravljati se začnemo na dekanijsko srečanje in tekmovanje, ki
bo 11. maja na Nanosu.
MLADINSKO SREČANJE
V soboto bo srečanje mladinske
skupine v Kamnjah ob 20.15.
INFORMATIVNO SREČANJE ZAKONSKE SKUPINE
V četrtek se je zbralo kar nekaj
parov. Vsi po vrsti izražate željo,
da bi izboljšali pogovor v družini
in si dovolili vzeti čas za potrebno druženje. Sklenili smo, da se
septembra začnemo zbirati na
preprostih srečanjih. Zato vabljeni
še drugi, da se brez strahu pridružite. Računajte na srečanje v
četrtek, 22. septembra.

seda, ki jo izgovorimo samo še po
refleksu. To ni še nič slabega, bolj
pomembno je, da skupne molitve
izgovarjamo s pravim duhom in ne
sami zase. Povezan sem z verniki
v cerkvi in s tistimi, ki jih ne vidim,
in so vendar tam.
Nekaj predlogov za lepše in
pravilnejše bogoslužje:
– »Slava Bogu na višavah ...« začnemo vsi skupaj. Ko duhovnik reče
»Slava«, takoj »poprimemo« in
ne čakamo, da sam izgovori prve
in najpomembnejše besede. Razen
v nekaterih pevskih primerih je torej nepravilno
začeti z »in na zemlji mir
ljudem«.

– »Verujem ...« – Tudi
tu izgovorimo vse, še
zlasti prvo silno pomembno besedo »Verujem«, in
ne šele »Očeta vsemogočnega«. Mimogrede:
veroizpoved je izraz želje,
PREDAVANJE ZA STARŠE
Predavanje Bogdana Žorža z na- da bi prišli do daru, ko lahko reslovom Vloga staršev pri krepitvi češ z vsem srcem »verujem«. Če
odpornosti otrok bo v sredo, 18. se nam med izgovarjanjem besed
maja, ob 20. uri v samostanu v porajajo dvomi, je izpoved vere pri
bogoslužju tudi izraz osebnega priKrižu; prijave niso potrebne.
znanja: Ne morem se sam dokopati do gotovosti, samo če se bom
Sodelovanje pri bogoslužju
pridružil občestvu in postal iskalec,
(nadaljevanje):
mi bo dano priti do gotovosti in
Nekaj znaspoznanja.
čilnih napak
– »Naj sprejme daritev iz tvopri skupni
jih rok ...« Prav je »sprejme«.
bogoslužni
Pogosto se med molitvijo sliši
molitvi.
K maši morda »spremlja«, kar je narobe.
prihajamo že
leta in leta,
Pred nami je:

• nedelja, 5. 6., srečanje starejših in bolnih
na nekatere
župljanov v Črničah (dopoldne);
stvari se kar
10. 6., srečanje mladih
navadimo. Marsikdaj vernikom in • petek,
»Tokrat gre za (K)res« na Planini;
celo duhovniku uide kakšna be• sobota, 11. 6., dekanijsko srečanje strežnikov.

