ponedeljek, 22. 4.,
Hugo,
škof

torek, 23. 4.
Jurij,
mučenec
sreda, 24. 4.,
Fidelis, mučenec
četrtek, 25. 4.,
Erminij,
opat
petek, 26. 4.,
Klet in Marcelin,
papeža
sobota, 27. 4.,
Cita, dekla
28. 4.

PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA
ponedeljek, 29. 4.,
Katarina Sienska,
cerkvena učiteljica
torek, 30. 4.
Pij V.,
papež
sreda, 1. 5.,
Jožef delavec

četrtek, 2. 5.,

KAMNJE ob 19.00
za † Alojza Rijavca,
Kamnje 5
VRTOVIN ob 19.00
za †† Vodopivec,
Vrtovin 50
SKRILJE ob 19.00
za †† Pahor, Skrilje 71
KAMNJE ob 19.00
za †† Franca in Bernardo
Batagelj, p. n. Selo

GOJAČE ob 19.00
za †† Janka in Pavlino Brecelj,
p. n. Gojače 45
ČRNIČE ob 19.00
na čast angelom varuhom,
p. n. Črniče 84
MALOVŠE ob 19.00
za †† Cigoj, p. n. Črniče 70
ČRNIČE ob 19.00
po namenu

ni svete maše

RAVNE ob 19.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33
ČRNIČE ob 19.00
po namenu
ČRNIČE ob 19.00
za † Leopolda Slamiča
v čast Svetemu Duhu,
p. n. darovalca

ni svete maše

KAMNJE ob 7.45
za †† Emo in Janka Bizjaka,
Potoče 29
KAMNJE ob 10.30
za †† Kandus, Vrtovin 30,
p. n. Vrtovin 29a
v Lurdu: za župnijo
ni svete maše
GOJAČE ob 20.00
za duše v vicah,
p. n. Gojače 8
ni svete maše
ČRNIČE ob 20.00
za † Anico Rebek,
p. n. Črniče 83
ni svete maše
ZAČETEK ŠMARNIC ob 20. uri

KAMNJE ob 20.00
v zahvalo,
Atanazij,
Kamnje 52a
cerkveni učitelj
VRTOVIN ob 20.00
prvi petek, 3. 5.
za † Dušana Lozarja,
Filip in Jakob ml.,
Vrtovin 25a, 30. dan
apostola
Ob 19.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje.
prva sobota, 4. 5., KAMNJE ob 20.00
V zahvalo Materi Božji za
Florijan (Cvetko),
zdravje, Vrtovin 121
mučenec
Ob 19.30 skupna molitev ob prvi
soboti in spoved.
5. 5.
SKRILJE ob 7.45
ŠESTA
za †† Ivanko in Zdravka
VELIKONOČNA
Valiča, Skrilje 2
NEDELJA
KAMNJE ob 10.30
Angel,
za † Leopolda Gerželja,
mučenec
Kamnje 45, 30. dan

ZAČETEK ŠMARNIC ob 20. uri

MALOVŠE ob 20.00
za †† Franca, Emo in Verico
Čermelj, p. n. Gojače 44
ČRNIČE ob 20.00
za † Draga Toplikarja,
p. n. Črniče 86
ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji za zdravje,
p. n. darovalca
Od 19.00 priložnost za spoved in
češčenje.
ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Črniče 63a
Ob 19.30 skupna molitev ob prvi
soboti in spoved.
ČRNIČE ob 9.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. Črniče 79e
za župnijo

4. in 5. velikonočna nedelja

21. 4. 2013
št. 16

S srcem
Tisti
čas je Jezus rekel:
Moje ovce poslušajo
moj glas in jaz jih
poznam in hodijo
za menoj. In jaz jim
dam večno življenje:
in nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih
ne bo iztrgal iz moje
roke. Moj Oče, ki mi
jih je dal, je večji
ko vse; in nihče jih
more iztrgati iz roke
mojega Očeta. Jaz in
Oče sva eno."
(Jn 10,27–30)

Odlomki Božje besede
na 5. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 14,21–27
2. berilo: Raz 21,1–5
evangelij: Jn 13,31–35

Vedno znova me navdušuje sicer le poučna zgodba
o tem, kako je Jezus izbiral svoje učence. Pripravil je
tekmovanje in iskal najboljše na posameznih področjih. Veliko jih je prišlo, med njimi so bili odlični govorniki, organizatorji, učitelji ... Jezus je nekaj časa
spremljal tekmovanje in iskal primerne apostole. Ni
jih našel. Razočaran se je odpravil na sprehod ob
obali. Tam je srečal ribiče. Niso bili najboljši. Videl
je, kako svoje delo opravljajo s srcem. Odločil se je
in prav nje poklical, naj hodijo za njim.
Kristus tudi danes nikakor ne išče najboljših. To
dela svet, kjer moraš biti najboljši, če hočeš imeti
vrednost. Že otroci so prezgodaj pahnjeni v tekmovalnost. Bog pa nas ne meri in tudi na koncu življenja nas ne bo ocenjeval po uspešnosti.
Pred nami je še ena prva sobota in letos sem vas
povabil na hojo po poti srca. To je pot ponovnega odkritja vere. In ko najdeš živo vero, se začne odkrivati
tudi tvoj poklic. V pripravi na novo mašo ne prosimo le
za novomašnika ter za nove duhovniške in redovniške poklice. Prosimo za vse, da bi v sebi odkrili
poklic očeta ali matere. Samo en
poklic je: postati oče, mati. Vsak
duhovnik, redovnik, redovnica
mora postajati oče, mati. Vsak
oče in mati se z rojstvom otrok
šele začenjata preobražati, da
bi v resnici zmogla postati oče
in mati. Tudi zakonci, ki jim ni
dano imeti otrok, imajo poklic,
da postanejo starši v tem, kar
so. Tudi tisti, ki je ostal neporo-

čen, lahko gre preko sebe in postaja
oče ali mati na drugačen način. Tudi
bolnik ali kakor koli na videz prikrajšan človek lahko odkriva svoj poklic.
Ni mogoče svoje vere živeti samo z
glavo. Bog ostaja le misel, predstava,
ideja. V moderni dobi smo inteligenco
žal zamenjali z razumom. Toda razum
je le del človekove inteligence. Začeli
smo si domišljati in tudi druge učiti,
da človek razmišlja z razumom. Toda
od vedno je veljalo, da človek razmišlja s srcem, z vsem, kar je. Tako tudi
veruješ lahko le s celoto, to je s srcem.
»Moje ovce poslušajo moj glas ... Dajem jim večno življenje ... Nihče jih
ne bo iztrgal iz Očetove roke. Jaz in
Oče sva eno.« Kristus nenehno govori o odnosih. Vera je najprej odnos in
šele nato spoznanje. Ali lahko odnos
z ljubljeno osebo živiš samo z glavo?
Ali lahko nekoga ljubiš in ga sprejmeš,
ker si vnaprej preračunal, da je to dobro in pametno?
Ko začneš biti oče, biti mati, začneš
živeti odnose. In vera je v tem, da se
sam znajdeš sin ali hči v odnosu z Bogom.
Zato vas vabim, da z mesecem majem še globlje živimo vero kot odnos.
Kristus te išče in ne gleda, ali si najboljši. Išče te s srcem in išče srce. Izbral je Marijino srce, da se je v njej
združil s človekom, s celotnim človekom. V njenem srcu bo tudi danes
najlažje našel tebe.
župnik

PEDRO OPEKA – DOBER
PRIJATELJ
Danes, v nedeljo, 21.
4., ob 18. uri je v
dvorani 1. slovenske
vlade v Ajdovščini predvajanje
dokumentarnega filma in pogovor z
avtorjem g. Jožetom
Možino. Vstop je
prost. Zbirali bomo
prispevke za misijon
Pedra Opeke.
SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV
V Črničah se dobimo v ponedeljek, v
Kamnjah v torek, obakrat ob 20. uri.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V petek ob 3. uri odhajamo na pot,
romarsko duhovno obnovo. Avtobus
začne pobirati v Dobravljah po vaseh
do Črnič.
Na poti bomo povezani z župnijo in
tudi prosili blagoslova za vse župljane.
Obiskali bomo mesto Avignon,
najdlje se bomo ustavili v Lurdu, v
ponedeljek se bomo odpravili čez
Pireneje v svetišče Montserrat in
Barcelono. Domov se bomo vrnili v
sredo pozno zvečer.
Lurška Mati Božja, prosi za nas!
VABILO K
ŠMARNICAM
Šmarnično
pobožnost
začenjamo v
sredo, 1. maja.
Že vnaprej hvala
vsem, ki boste na posameznih krajih
poskrbeli, da bo vse lepo teklo, da
bodo otroci animirani. Letos boste
otroci ob obisku dobivali karte za igro
Spomin. Ure šmarnic bodo ob 20.00,

razen če se boste kje sami drugače
dogovorili.
Letošnje šmarnice nosijo naslov Živa
Cerkev, napisal jih je Gregor Čušin.
VEČERNE MAŠE
bodo po nedelji, 28. 4. ob 20. uri.
MLADI
V župnišču se dobimo v petek, 3.
maja, ob 21. uri.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine
je v petek, 3. maja, ob 21. uri v
Črničah.
PRVA SOBOTA
duhovna priprava na novo mašo v
letu vere.
V soboto, 4. maja, ste spet
vabljeni, da si vzamete čas za osebno
posvetitev in posvetitev župnij na
fatimski način.
Na sam dan ali v
bližini opravimo
zadostilni zakrament
sprave, prejmemo
sveto obhajilo in
posvetimo pol ure
časa molitvi in
premišljevanju z
Božjo Materjo.
Duhovno pripravo bomo sklenili
v juniju. V soboto, 1. junija, bo
molitev in posvetitev v Črničah,
v soboto, 8. junija, na praznik
Marijinega brezmadežnega Srca,
bo zvečer v Kamnjah posvetitev
in začetek 24-urnega češčenja

do nedelje zvečer. Iz obeh župnij
se lahko udeležite posvetitve na
enem ali drugem kraju. Vsi pa še
posebej vabljeni k 24-urnemu tihemu
skupnemu češčenju pred novo mašo.
Junijsko izročitev bomo naredili za
celotni župniji, vsak pa bo lahko to
dejanje naredil tudi osebno zase in/ali
za svojo družino.
Ko izročitev že v pripravi na
dolgoročno jemljemo resno, bo tudi
Bog s svoje strani gotovo vzel resno.
Zaupajmo! To je pot našega viharnega
in negotovega časa.
STREŽNIKI
začenjate zbirati svoj posebni duhovni
šopek za novomašnika z zvestim
sodelovanjem pri tedenski sveti maši.
SHOD V LOGU
V nedeljo, 5. maja, vabljeni na prvi
letošnji shod v Logu pri Vipavi.
Spovedovanje od 16. ure, sveta maša
ob 17. uri.
ZBORNIK PREVOZA ZVONOV
V cerkvi lahko s simboličnim
prostovoljnim darom vzamete knjižico s
fotografijami in besedili prireditve ob 90.
obletnica prevoza zvonov na Sveto Goro.
Pred nami je:
• Sreda, 1. 5., začetek šmarnic;
• torek, 7. 5. začetek priprave na krst otroka:
• nedelja, 12. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
• sobota, 18. 5., romanje na Sveto Goro (predvideno);
• binkošti, 19. 5., prvo sveto obhajilo v Črničah.

 Za konec
NEMOGOČA
Č ZAHTEVA – »Preveč ste pili, peljali se boste z avtobusom, avto pa pustite tukaj,« pravi
policist vozniku. »O ne, za avtobus pa še nimam izpita,« odgovori voznik.
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

