Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 5.,

št. 20/12

KAMNJE ob 20.00
za † Alojza Rijavca,
p. n. Turnovše

GOJAČE ob 20.00
za †† Janka Peršiča,
p. n. Gojače 5

Zofija (Sonja),
mučenka

VRTOVIN ob 8.00
za †† Karla in Drago Curk,
Vrtovin 21

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca in †† Krkoč,
p. n. Črniče 69

sreda, 16. 5.,
Janez Nepomuk,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za †† Bajec in Krtelj,
Skrilje 92

MALOVŠE ob 20.00
za † Ivanko Žabar,
p. n. Malovše 21

četrtek, 17. 5.,
Gospodov
vnebohod

KAMNJE ob 19.00
za †† Cirilo in Franca
Kandusa, Potoče 44

ČRNIČE ob 20.00
za †† Srečka in Ivanko
Vrtovec, p. n. Črniče 86

petek, 18. 5.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Radota Gerželja,
Vrtovin 73

RAVNE ob 20.00,
po namenu darovalca

Bonifacij,
mučenec

torek, 15. 5.,

Erik,
kralj

sobota, 19. 5.,
Urban I.,
papež

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji
v dober namen, Skrilje 87

ČRNIČE ob 20.00
za žive in †† Slamič in
Bovcon, p. n. Črniče 67d

KAMNJE ob 15.00
poročna sveta maša
David Črmelj in Petra Cvetko
20. 5.
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
Bernardin Sienski,
duhovnik

KAMNJE ob 7.45
za †† Bajc,
Potoče 5
KAMNJE ob 10.30
za †† dedka Bernarda in
nonota Jožkota, Kamnje 64
KRST OTROK

ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Ivanko Lozar
in † Davorina, p. n. Gojače 43
SVETA GORA ob 16.00
sveta maša
za romarje iz obeh župnij

Pred nami je:
•
•
•
•

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
6. velikonočna nedelja, 13. maja 2012

»Kakor je
Oče mene
ljubil,
sem tudi jaz vas ljubil.
Ostanite v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi,
boste ostali v moji
ljubezni, kakor sem
tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta
in ostajam v njegovi
ljubezni. To sem vam
povedal, da bo moje
veselje v vas in da bo
vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med
seboj, kakor sem vas
jaz ljubil. Nihče nima
večje ljubezni, kakor
je ta, da da življenje
za svoje prijatelje.«
(Jn 15,9–13)

nedelja, 20. 5., popoldansko romanje na Sveto Goro;
nedelja, 20., in nedelja, 27. 5., krst otrok v Kamnjah;
nedelja, 27. 5., srečanje starejših in bolnih v Črničah ob 15. uri;
sobota, 2. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro.

 Za konec
PRI SPOVEDI: »Gospod župnik, danes zjutraj sem spet stala pred ogledalom in se ogledovala, kako sem
lepa. Ali je to greh?« – Izkušen spovednik odgovori: »Treba je prav razločevati, to ni greh, ampak zmota!«
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 7. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 1,15–26
2. berilo 1 Jn 4,11–16
evangelij: Jn 17,11–19

Če boste izpolnjevali

»Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni ...« Ob teh besedah
vedno pomislim: Koliko ljudi jih razume narobe! Iz vzgoje v otroštvu lahko bolj ali manj
odmeva tisti: Če boš priden, te bom imel(a)
rad(a). Ali: Če boš bolj priden, te bom imel(a)
bolj rad(a). Morda te besede niso izrečene,
otrok jih lahko le čuti v ravnanju. Ni tako
preprosto nekoga imeti rad v globini, najprej
zaradi tega, ker je, in šele nato zato, ker je
on in ker je tak, kakršen je. Če odrasli ne
prečistimo, kar je treba, najprej pri sebi in
med seboj, nehote prenesemo na otroke občutek, da moraš za nekoga biti dovolj dober.
In z enakimi očali potem lahko beremo tudi
evangelij.
Spomnim se, kako mi je nekdo dejal: »Prej
sem veliko govoril, pisal in prepeval o
ljubezni. Potem, ko je življenje od mene
zahtevalo nekaj nepričakovanega,
da, takrat sem ljubezen tudi razumel.«
V kratkih odlomkih te nedelje se
kar osemnajstkrat ponovi beseda
»ljubezen«. Zdi se nam pretirano
ali posladkano. Zakaj? Ker ljubezen jemljemo kot nekaj, kar je
moč razumeti. Odrasli lahko prerastemo otroški pogled, živimo pa
še naprej v otročjem pogledu na ljube-

zen. Domišljamo si, da lahko tudi
odrasli in že izkušeni kar sami od
sebe vemo, kaj je ljubezen. Resnična ljubezen do Boga se pokaže šele po birmi, po obhajilu,
potem ko utihnejo lepe in visoke
besede in ovenejo okraski.
»Če boste izpolnjevali ...« zato
razumem kot: Če boste evangelij
vzeli resno, potem boste ljubezen tudi odkrili in razumeli. Moja
najgloblja želja je, da bi v življenju globino resnične ljubezni
zares odkrili. Ne morem vam je
vnaprej razložiti, treba jo je najprej živeti. Govoriti o lepi in vabljivi slaščici je eno, okusiti jo, pa
nekaj povsem drugega.
Zakaj toliko besed o ljubezni
pred vnebohodom? Jezus odslej
ni več viden in slišen »na zunaj«,
ravno zato bo lahko deloval še
močneje in otipljiveje. Toda, kdor
ne ljubi, ne more spoznati Boga.
O tem, kaj je ljubezen, lahko
kaj rečeš šele potem, ko si ljubezen izpolnil.
župnik

Obvestila:
VEROUK
v tem tednu reden za vse skupine,
birmanci lahko pridete brez zvezkov.
GOSPODOV VNEBOHOD
V četrtek je slovesni praznik, vabljeni k sveti maši, v Kamnjah uro
prej, ob 19. uri.

VABLJENI K ŠMARNICAM
Kmalu bomo že čez polovico šmarnične pobožnosti. Otroci, vztrajajte
v zvestobi in vabite drug
drugega.
FESTIVAL CERKVENIH
PEVSKIH ZBOROV
danes, 13. 5., ob 16. uri
je v Logu pri Vipavi festival cerkvenih zborov naše škofije.
Lepo vabljeni.
PRITRKOVALCI
Danes, 13. 5., ob 15. uri je regijsko
srečanje pritrkovalcev v Šlovrencu
v Goriških Brdih. Ob tej priložnosti
zahvala vsem starejšim in mlajšim
pritrkovalcem, ki v obeh župnijah
lepšate praznično razpoloženje.
ZAKONCI
srečanje 2. zakonske skupine je v
četrtek ob 20. uri v Kamnjah, srečanje 1. skupine v petek ob 20. uri
v Črničah.
POROKA
v soboto bosta pred
Bogom sklenila zakonsko zvezo Petra Cvetko iz župnije
Cerknica in David Črmelj iz Potoč.
Spremljajmo ju z molitvijo za njuno
skupno pot!
KRST OTROK
V nedeljo bosta pri
župnijski sveti maši ob
10.30 prejela sveti krst:
Enej Rijavec, sin Marka in Petre r.
Trbižan, Kamnje 25
in
Anže Tomažič, sin novo priseljene
družine Gašperja in Anje r. Velikajne,
Potoče 65.
Obema družinama izrekamo dobro-

došlico, spremljajmo jih z molitvijo.
ROMANJE NA
SVETO GORO
Vsaka primorska
župnija naj bi
vsaj enkrat v letu skupaj poromala
na naš milostni kraj. V nedeljo obe
župniji skupaj z župnijo Batuje romata na Sveto Goro. Vabljeni, da se
dobimo v baziliki pri maši
ob 16. uri. Pri maši župniji sodelujeta s petjem, z branjem in s
prošnjami. Posebnega avtobusnega
prevoza ne bo, omogočite s svojimi
avtomobili romanje tudi komu izmed
tistih, ki nimajo prevoza.
S skupnimi močmi si izprosimo milosti za naše družine.
OKROGLA OBLETNICA
TEDNIKA DRUŽINA
Družina praznuje 60-letnico. Njeni
začetki in kasnejše delo je povezano
tudi z ljudmi v naši okolici. Ta priložnost naj bo spodbuda, da si zavestno vzamemo čas in pozornost za
branje in potrebno razgledanost na
duhovnem in cerkvenem področju.

KAJ POMENI?
Polaganje rok
Polaganje rok na
glavo lahko pomeni odpuščanje,
blagoslov, prenos moči. Iz besed,
ki spremljajo to znamenje, bomo
razbrali, za kaj v določenem primeru gre.
Kretnjo polaganja rok zasledimo
zelo zgodaj, že pri svetopisemskih
očakih Abrahamu, Izaku in Jakobu.

Pomeni pa predvsem blagoslov.
Tudi Jezus je polagal roke. Prisrčen primer za to so otroci, ki so jih
prinašali starši, »da bi položil nanje
roke in molil« (Mt 19,3). S polaganjem rok je ozdravljal bolnike.
V Apostolskih delih bomo našli še
en pomen te kretnje: pomeni izlitje
darov Svetega Duha, preden nekomu
zaupajo poslanstvo.
Kje imamo danes v bogoslužju
polaganje rok?
Predvsem pri deljenju zakramentov.
Najbolj se to opazi pri zakramentu
birme, ko birmovalec položi roko na
glavo birmancu in
kliče nanj darove
Svetega Duha. Tudi
pri zakramentu
mašniškega posvečenja ima polaganje rok pomembno
mesto in je skupaj
s posvetilno molitvijo ključnega pomena za podelitev zakramenta.
Pa tudi pri zakramentu sprave (spovedi) lahko duhovnik položi roko na
glavo spovedanca, ko mu daje odvezo. Če tega ne naredi, to kretnjo
nakaže tako, da dvigne desno roko in
izgovarja besedilo odveze.
Ko bomo prihodnjič pri maši, bodimo pozorni na duhovnikove roke
takoj po molitvi Svet. Takrat mašnik
razprostre roke nad kruhom in vinom
in prosi Očeta, naj pošlje Svetega
Duha, naj posveti darove kruha in
vina.
(Iz knjige: Božo Rustja, Kruh in vino smo
prinesli, Ognjišče 2009, str. 19–20)

