velikonočni
ponedeljek, 1. 4.,
Agapa in Irena,
mučenki

KAMNJE ob 8.00
za †† Rijavec,
Kamnje 5
SVETI PAVEL ob 16.00
za †† padle iz Gojač,
p. n. Gojače

31. 3. 2013
št. 13

v primeru slabega vremena
v Vrtovinu ob 17.00

torek, 2. 4.
Frančišek Paolski,
puščavnik

KAMNJE ob 16.00
pogrebna za † Leopolda
Gerželja, Kamnje 45

sreda, 3. 4.,
Sikst I.,
papež, mučenec

SKRILJE ob 19.00
za † Antonijo in †† Rustja,
Skrilje 24

ČRNIČE OB 17.30
pogreb (brez maše)
† Leopold Slamič, Črniče 42
GOJAČE ob 19.00
za †† Stopar,
Gojače 42
MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Rogelj in Ribič,
p. n. Malovše 37

četrtek, 4. 4.,
Izidor Seviljski,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 19.00
za †† Zofijo Vrtovec,
Kamnje 46a

ČRNIČE ob 19.00
za † Danila Kosovela,
Črniče 63a

VRTOVIN ob 19.00
za †† Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a, 8. dan
Pred mašo možnost
za spoved, po maši češčenje
prva sobota, 6. 4., KAMNJE ob 19.00
Irenej iz Srema,
v čast Božjemu usmiljenju
mučenec
p. n. Vrtovin
Ob 18.30 skupna molitev
ob prvi soboti, priložnost
za spoved.

prvi petek, 5. 4.,
Julijana in Eva
iz Liega, redovnici

7 4.

NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
Janez Krstnik
de la Salle,
duhovnik

SKRILJE ob 7.45
za †† Marijo Vrčon,
Skrilje 45a, 30. dan
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
ob 19.00 Ipavska meditacija

velikonočna nedelja

ČRNIČE ob 10.00
† Alojza in Marico Ušaj,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 19.00
za †† Vlasto Zlobec;
p. n. darovalca
Pred mašo možnost
za spoved in češčenje.
ČRNIČE ob 19.00
na čast Marijinemu
brezmadežnemu Srcu;
p. n. Črniče 96b
Ob 18.30 skupna molitev
ob prvi soboti, priložnost
za spoved.
ČRNIČE ob 9.00
za †† padle,
pokopane na vojaškem
pokopališču v Črničah
za †† Viktorja in Zoro
Slejko, p. n. Gojače 5
ob 10.30 slovesnost na
pokopališču

 Za konec
PRI KIRURGU – Starejša dama je prišla k lepotnemu kirurgu in ga vprašala: »Doktor, ali me lahko
polepšate?« »Žal mi je, toda obglavljenja so v naši državi prepovedana.«
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

In jim niso verjeli ...
Tedaj
so se
spomnile njegovih
besed. Vrnile so se od
groba in vse to sporočile enajsterim in
vsem drugim. Bile so
to Marija Magdalena,
Joana, Marija Jakobova in z njimi druge, ki
so to povedale apostolom. In te besede
so se jim zdele kakor
blodnja in jim niso
verjeli.
Peter pa je vstal in tekel h grobu; in sklonil
se je, pa je videl samo
povoje. In odšel je ter
se sam pri sebi čudil
temu, kar se je
bilo zgodilo.
(Lk 24,8–12)

Odlomki Božje besede
na nedeljo
Božjega usmiljenja:
1. berilo: Apd 5,12–16
2. berilo: Raz 1,9–19
evangelij: Jn 20,19–31

Novinar je rekel Jožefu iz Arimateje: »Zdaj je grob,
ki ste ga posodili, spet prazen. Kaj nameravate z
njim?« Jožef ga je pogledal in za trenutek pomolčal,
potem pa dejal: »Ko sem slišal, da je Jezus vstal,
sem stekel h grobu. Ni ga bilo tam. Vrnil mi je grob.
In kaj sem potem naredil? Pod drevesom ob vhodu
v grob sem postavil klop. Ko sonce zahaja, grem tja,
sedem in premišljujem: Jezus iz Nazareta je počival
v tem grobu, a Oče ga je obudil od mrtvih. Jožef iz
Arimateje bo tudi legel v ta grob. In kaj bo naredil z
njim? Jezus je rekel: 'Jaz živim in vi boste živeli.' Lahko se zanesem na njegovo besedo.«1
Ob letošnji veliki vam voščim, da bi se zanesli na
besede in tudi sami pogumno dali na razpolago svoj
grob. Morda je to na prvi pogled čudno voščilo. Toda
brez groba ni vstajenja. Aleluja zazveni le na »klopi ob vhodu«. Tam zunaj aleluja ostaja lepa etiketa,
kratkotrajen obliž na rane življenja, začasna praznična pozaba na skrbi.
Življenje pa teče dalje in Kristus je šel v grob, da
bi odrešil to zelo konkretno moje in tvoje vsakdanje
življenje. Želim vam, da bi iskali globine, ne
samo etikete. Preveč nam jih od vseh
strani ponujajo vsak dan. Zakaj bi še
iz neizmerne krščanske vere naredili etiketo?
Sliši se čudno, vendar je le Kristusova smrt dokaz za njegovo
vstajenje. Če je držalo to, kar je
napovedal za čas do velike sobote,
potem drži tudi, kar je napovedal
za čas po tistem jutru.
Kristjani ne verujemo »v Boga«,
mi verujemo v Boga Očeta. Kristjani

ne verujemo, da nekaj ali nekdo obstaja, ampak verujemo najprej, da se
je nekaj zgodilo. Noben dokaz mi te
vere ne more dati. Kristusovi učenci
se zanesemo na besede drugih. Že
od tistega jutra dalje se je začelo dogajati, treba se je bilo zanesti na druge. Peter in drugi učenci jim najprej
niso verjeli. In ne zanašamo se samo
na tiste, ki so bili takrat zraven in so
nam to zapisali. To je premalo. Zanašamo se na besede prič, ki Kristusa danes zares ljubijo, ga okušajo in
z njim živijo.
Pogumno dajmo na razpolago svoje
grobove. In tam, pri lastnem grobu
boš tudi ti lahko srečal Vstalega. Ne
tistega na voščilnici ali poslani e-pošti, ampak resničnega, iz mesa in krvi
v tvojem sedanjem življenju. Toliko
globlje, kot si upamo v grob, toliko
globlja bo naša sreča. In te globoke
sreče vam iz srca voščim. Delimo jo
drug drugemu.
Voščilu se iz srca pridružuje tudi g.
Aleksander Lestan.
župnik
1

B. Rustja, Obrisal bo solze
z njihovih oči,Ognjišče 2013

Obvestila:
DEVETDNEVNICA
BOŽJEGA USMILJENJA
Do nedelje Božjega usmiljenja lahko
vsak dan zmolite rožni venec Božjega
usmiljenja, devetdnevnica je posebej
pomembna za čase, v katerih živimo.
VEROUK
je v tem tednu spet reden za skupine
v sredo, četrtek in petek. Redne tudi
pevske vaje za otroški zbor.
KATEHUMENAT
Na velikonočni ponedeljek bo v Batujah
po rokah škofa Jurija ob 10. uri prejel
sveti krst Matej Živec in se poročil z

Marinko Lozar iz Vrtovina. Novokrščenca
in mladoporočenca priporočamo v
molitev.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine je v
četrtek ob 20. uri v Črničah.
MLADI
se spet dobimo v petek ob 20. uri v
župnišču.
DUHOVNA PRIPRAVA – PRVA SOBOTA
Vabljeni k obhajanju
tretje priprave v
letu vere in priprave
na novo mašo.
Povežimo se v
molitvi in izročitvi
Mariji ob 18.30
v obeh župnijskih
cerkvah.
Velja mesečna sveta
spoved, ki ste jo
opravili za veliko noč,
ali vseeno opravite zadostilno spoved,
možnost pred mašo.
PRIPRAVA NA ZAKON
Tokratna spomladanska priprava na
zakon je ob sobotah zvečer. Začetek v
soboto ob 20. uri v Marijinem domu pri
cerkvi v Šturjah.
SLOVESNOST NA
POKOPALIŠČU V ČRNIČAH
V nedeljo se nam bodo v Črničah pri sveti
maši za padle vojake pridružili gostje
iz Hrvaške. Po maši bo ob 10.30 pred
pokopališčem slovesnost in odkritje
spominskega obeležja.
Mesto Karlovec ga postavlja v zahvalo
in spomin vojakom 96. Karlovškega
pešpolka, ki so med 1. svetovno vojno
padli na soški fronti in so pokopani na
vojaškem pokopališču v Črničah. Lepo
vabljeni.
VOŠČILO G. ŠKOFA JURIJA
Bratje in sestre! Sprejmite moj
velikonočni pozdrav: Mir vam bodi! In

blagoslov Vstalega Kristusa naj vedno
DUHOVNI ŠOPEK ZA NOVOMAŠNIKA
prihaja na vas in na vaše domove.
Vabim vas, da po veliki noči začnemo
Jurij Bizjak, škof »izdelovati« duhovni šopek za
Letos ste ob blagoslovu velikonočnih jedi novomašnika Blaža.
lahko vzeli pismo s prijazno predstavitvijo
Kaj je duhovni šopek?
vašega darovanja gmotnih dobrin
za življenje naše škofije. Vzemite ga
Duhovni šopek sestavljajo preprosta
dobrohotno. Naš škof želi v teh težkih in
dejanja, odločitve, ki jih sprejmem z
napetih časih širšemu krogu posredovati
določenim namenom za nekoga. Lahko
čim bolj jasno sliko finančnega
grem tudi k maši, prejmem obhajilo in še
vzdrževanja v naši škofiji, da bi bilo naše
posebej molim v ta namen. Se pravi, ne
darovanje ovrednoteno in zavestno.
dam daru za sveto mašo. Skratka, molitev,
obisk svete maše, prejem svetega obhajila,
dobro delo, odpoved osmislim in dam v ta
»IPAVSKA VELIKONOČNA MEDITACIJA« namen.
Po nedelji Božjega usmiljenja bodo na voljo
Kamnje, cerkev sv. Mihaela, v nedeljo, listki z razpredelnico. Na njej s črticami
7. aprila, ob 19. uri
označim vsak narejen »cvet«, na koncu
Dogodek pripravlja skupina mladih
črtice seštejem. Listek za duhovni šopek
kristjanov Zažigači v sodelovanju z
oddam do konca junija v posebno škatlo v
zborom Ipavska.
cerkvi ali ga pošljem na župnijski e-naslov.
Potopite se v veličastno velikonočno
petje zbora Ipavska, ki ga bo spremljala »Najlepše rože, ki jih lahko komu
podarimo, zrastejo pred Bogom v naših
molitev, izbrana sakralna poezija,
dušah.« (I. Albreht)
svetloba sveč in kontemplacija vseh
nas, ki se veselimo v srcu.
HVALA
Zbor Ipavska je znan po edinstveni in
vsem, ki ste v obeh župnijah kakorkoli
magični interpretaciji sakralne glasbe,
pomagali in darovali svoj čas in moči za
ki je intimna in vesoljna hkrati. Velike
noči se lahko veselimo na tisoč različnih pripravo vsega velikonočnega praznovanja!
načinov. Najlepše pa je, če to veselje
NAMESTO CVETJA
pokažemo drug drugemu in ga ne
skrivamo zase. Povabite Ob smrti † Dušana Lozarja ste namesto
cvetja za obnovo Svetega Pavla darovali
tudi svoje bližnje.
477,17 €.
Po koncertu bo
NABIRKA ZA KARITAS
skupinsko slikarsko
Pri nabirki za Župnijsko karitas smo zbrali
ustvarjanje na temo
v Črničah 185 € in v Kamnjah 245,20.
velikonočnega veselja.
Hvala vsem darovalcem!
Vstop je prost,
zaželeni so prostovoljni
prispevki za kritje
stroškov organizacije.
Za ta lepi nastop, ki je veliko več, so
izbrali prav našo cerkev. Poskrbimo
tudi za prijetno druženje pred cerkvijo,
ob slabem vremenu pa v dvorani.
Gospodinje ste zato naprošene, da se
dogovorite in prispevate ter pomagate
postreči kaj okusnega.

Pred nami je:
• sreda, 10. 4., srečanje ŽPS v Kamnjah;
• ponedeljek, 15. 4., srečanje ŽPS v Črničah;
• torek, 16. 4., srečanje za starše prvoobhajancev v Kamnjah;
• sreda, 17. 4., priprava na župnijsko romanje;
• ponedeljek, 22. 4., srečanje za starše prvoobhajancev v Črničah.

