ponedeljek, 6. 5.,

KAMNJE ob 20.00
za vse †† Kamnje 16

GOJAČE ob 20.00
za †† Silvo in Jožka Bratina,
p. n. Gojače 13

torek, 7. 5.
Gizela,
opatinja

VRTOVIN ob 20.00
za †† Angela in Darinko
Soban, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 20.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12

sreda, 8. 5.,
Bonifacij IV.,
papež

SKRILJE ob 20.00
po namenu,
Skrilje 71b

MALOVŠE ob 20.00
za † Marico Krkoč,
p. n. Gojače 8

četrtek, 9. 5.,

KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa Batagelja,
Kamnje 54

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

Dominik Savio,
dijak

GOSPODOV
VNEBOHOD

pred mašo možnost za spoved

petek, 10. 5.,
Damijan de Veuster,
misijonar; začetek
bink. devetdnevnice
sobota, 11. 5.,
Mamert,
škof
12. 5.

SEDMA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Leopold Mandič,
redovnik

VRTOVIN ob 20.00
za † Jožka Kandusa,
Vrtovin 30, 1. obl.

RAVNE ob 20.00
na čast Materi Božji
za zdravje, p. n. Ravne 23

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 20.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29

VRTOVIN ob 7.45
za †† Nevreden,
Vrtovin 102
KAMNJE ob 10.30
za †† Slejko,
Potoče 2
prvo sveto obhajilo

ČRNIČE ob 9.00
za † Danila Cigoja,
p. n. darovalca, Gojače 8
za župnijo

ŠMARNICE: Ravne ob 20.00; Črniče ob 20.00; Malovše ob 20.00; Gojače ob
20.00; Vrtovin ob 20.00; Podgora ob 20.00; Kamnje ob 20.00; Potoče ob
19.00; Skrilje ob 19.00.
Pred nami je:
•
•
•
•
•
•

sobota, 18. 5., župnijsko romanje na Sveto Goro ob 16. uri;
binkošti, 19. 5., prvo sveto obhajilo v Črničah;
binkošti, 19. 5., območno srečanje pritrkovalcev v Kamnjah ob 15. uri;
sobota, 1. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro;
soboti, 1. in 8. 6., posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu – duhovna priprava na novo mašo;
9. 6., 24-urno češčenje.

 Za konec
RELATIVNO – »Kaj je relativno?« vpraša učitelj. »Las v juhi je relativno veliko, na glavi pa relativno
malo,« se odreže bistra glava.
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

6. velikonočna nedelja

5. 5. 2013
št. 17

In beseda,
ki jo
slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me
je poslal. To sem vam
povedal, dokler sem
še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh,
ki ga bo Oče poslal v
mojem imenu, vas bo
učil vsega in spomnil
vsega, kar sem vam
povedal. Mir vam
zapuščam, svoj mir
vam dajem. Ne dajem
vam ga, kakor ga daje
svet. Vaše srce naj
se ne vznemirja in ne
plaši. Slišali ste, da
sem vam rekel: »Odhajam in pridem
k vam.« Če bi me
ljubili, bi se razveselili, da grem k
Očetu, saj je Oče
večji od mene.
In zdaj sem vam
povedal, preden
se zgodi, da boste
verovali, ko se
zgodi.«

(Jn 14,24–29)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 7,55–60
2. berilo: Raz 22,12–20
evangelij: Jn 17,20–26

Mivka ali seme?
Na romanju sem pri trgovcih med mnogimi spominki opazil tudi majhne peščene ure. V tisti množici so
mi kar spregovorile o tem, kako prazno lahko postane življenje, če je le prah, prst, ki si ni pustila
vdihniti Svetega Duha. In spomnil sem se besed Tomaža Mertona: »Čas teče v galopu, življenje pa polzi
med dlanmi. Toda polzi lahko kakor mivka ali kakor
seme.«
Zunaj lahko opazujemo letos naenkrat razcvetelo
majniško naravo. Da se življenje razcveti, je moralo
nekje biti seme. Seme, ki je že ustvarjeno, da se
izroči, da bi bilo življenje in da bi bila lepota. Kar
velja za povsem naravno življenje, velja na drugačen
način za novo, Božje življenje v nas.
Kako zelo se danes trudimo, da bi zadržali čas, da
bi ga čim bolj izkoristili, iztržili. Morda zato, ker nas
spremlja občutek, da nam čas in z njim
življenje uhaja. »Mir vam zapustim,
svoj mir vam dajem; ne dajem vam
ga, kakor ga daje svet.« Lahko se še
tako trudimo, a brez novega Božjega
življenja v nas ostajamo prah prvih
šestih dni stvarjenja. Le Bog je lahko
vdahnil v ta prah svoje Božje življenje. Z veliko nočjo pa se je zgodilo
novo stvarjenje. Ne moremo nazaj.
Padlega človeka, ki je ostal prah, ni
mogoče popraviti. Peščena ura se
ne da še enkrat obrniti. Še vedno bo
prah odtekel. Živeti vero pomeni, da
sprejmem to odtekanje. Ni se mi več
treba truditi, da bi ga zadržal. Moj
prah je lahko združen s Kristusovim

resničnim prahom, ki je že pri Očetu.
Ta prah bodo prejeli naši prvoobhajanci. Se ti, odrasli kristjan, zavedaš,
kaj prejemaš? Prejemaš prah, ki je že
združen z Očetom, prejemaš Osebo.
Vedno, ko grem k svetemu obhajilu,
me to spomni, kam je namenjen moj
prah. Poskrbi, da boš lahko prejemal
posvečeni kruh. Tvoje telo ni namenjeno mivki za peščeno uro.
Prah lahko postane seme samo, če
je prežet z ljubeznijo, vendar te sebi
sam ne morem dati. Ljubezen pa se
prej ali slej sreča z žrtvijo. Če je nismo pripravljeni sprejeti, seme sicer
ostane celo, vendar samo. Če pa je
pripravljeno svoje življenje dati nekomu, da ne bi umrlo v prazno, postane
rodovitno.
Koliko slepil je danes okoli nas! Slepil, ki nas hočejo prepričati, da je
mogoče doseči pristno ljubezen in
duhovni razcvet brez odpovedi, brez
razdajanja in brez tega, da v svojem
življenju priznam in sprejmem še nekoga drugega.
župnik

Obvestila:
SHOD V LOGU
Danes, v nedeljo, 5. 5.,
je prvi letošnji shod v Logu pri Vipavi.
Spovedovanje od 16. ure, sveta maša
ob 17. uri. Letošnja tema je: Kristjan
sem, zato verujem.

ŠMARNICE
Še posebej otroci ste
vabljeni k šmarnicam.
Starši, vaša spodbuda je dragocena, vaš
zgled nenadomestljiv!
Šteje se, da šmarnice
opravi tisti, ki je prišel
vsaj petindvajsetkrat.
Najlepše je, ko se udeležite vseh.
Letošnje privlačne, kratke in poučne
zgodbe je napisal Gregor Čušin.
Ko šmarnice niso združene s sveto
mašo, naj za otroke ne trajajo predolgo. Zmolite desetko rožnega venca, zapojte kakšno pesem, preberite
odlomek in zmolite litanije.
KIP FATIMSKE MARIJE ROMARICE
je končal pot v Podgori in je v župnijski
cerkvi. Dogovorite se za obisk po
domovih v Potočah in Vrtovinu, kjer bi
želeli in še ni prišel do vas.
PRIPRAVA NA KRST
V torek ob 20. uri je v
župnijskem domu v Vipavi priprava staršev na
krst prvega in drugega
otroka. Priprava je za oba starša, najlažje se je udeležite v času nosečnosti. Naslednja možnost pred poletjem
je konec junija. V Kamnjah je krst
predviden za nedeljo, 25. maja.
ŽUPNIJSKI GOSPODARKI SVET KAMNJE
skupaj z gradbenim odborom se
kratko dobimo v torek ob 20.45.

GOSPODOV VNEBOHOD
V četrtek je slovesni praznik, vabljeni
k sveti maši ob 20. uri.

VEROUK
je spet reden. V Kamnjah je ta teden za
1. razred izjemoma v četrtek ob 16.00
in za 2. razred v četrtek ob 17.00.

SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV V ČRNIČAH
Dobimo se v ponedeljek ob 20.45 v
župnišču v Črničah.

MLADI
Ponovno se dobimo v petek ob
20.45 v kamenjskem župnišču.

PRVO SVETO
OBHAJILO
V nedeljo je v
Kamnjah praznik
prvega svetega
obhajila ob 10.30.
Spremljajmo z molitvijo otroke in
njihove starše.
Na vnebohod je druga spoved in
priprava, dobimo se v cerkvi ob 18.30.
Možnost za sveto spoved tudi za starše,
ali pa jo opravite drugje.
Lepo je, če se prvoobhajanci v času
bližnje priprave odločite za kakšno
odpoved in se prostovoljno udeležite
svete maše tudi med tednom.
DUHOVNI ŠOPEK
vsak lahko prispeva droben
cvet k skupnemu duhovnemu
šopku za novomašnika Blaža.
Lahko je majhno, vendar konkretno
dejanje, ki ga izrecno posvetim v ta
namen. Simbolično označite na listku
in ga vrzite v pripravljeno škatlo v obeh
župnijskih cerkvah.
Strežniki v obeh župnijah imate svojo
»škatlo« v zakristiji. Potrudite se
in pridite ministrirat med tednom s
posebnim namenom.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Doživeli smo blagoslovljeno romanje.
Hvala vsem, ki ste za vse prispevali
romarsko hrano in pijačo!

DUHOVNI POMEN ŽRTVE
Žrtev ali odpoved ima posebno duhovno
moč. Lep zgled so trije vidci, pastirji iz
Fatime, ki so zbirali drobne vsakdanje
odpovedi. Vedeli so, da lahko s tem
spreminjajo svet. Mi, »pametni« in
odrasli kristjani 21. stoletja, smo na te
stvari skoraj pozabili. Domišljamo si, da

bomo spremenili svet s spremljanjem
dnevnih novic, tarnanjem, predvsem
pa z znanjem, sposobnostjo, močjo ...
Pri tem izgubljamo čas in stik z Bogom.
Z majhnim dejanjem, ki ga posvetimo,
lahko spremenimo druge in sebe.
Bog »potrebuje« naše žrtve.
Zakaj?
Bog nam je v srce položil največji dar:
svobodo, možnost, da lahko svobodno ljubimo.
Zaradi tega daru lahko rečemo »da«
ali »ne«. Žrtev je notranje dejanje,
pri katerem se odpovem sicer dobri in
lepi stvari. Primer: misel me vabi, da bi
pogledal, kaj je na televiziji, vendar se
odločim in kaj spodbudnega preberem.
Lahko bi nepremišljeno izrekel neko besedo, pa se temu odpovem. Ne ljubi se
mi k sveti maši, potem pa grem prav s
tem namenom ...
Pozor. Žrtve so dragocene, če se zanje odločimo svobodno in iz ljubezni.
Nevarnost je, da v stiski skušamo od
Boga izsiliti uslišanje. Neredko človek pri tem v naglici naredi tudi nesvobodno zaobljubo.
Žrtvice imajo veliko moč, vendar
ne smejo biti izraz
prisile, tudi ne nabiranje
»duhovnega zasluženja«.
Marsikdo je s kopičenjem žrtev hotel od Boga dobiti posebne darove in je
bil razočaran. S takimi žrtvami postanem središče jaz sam in ne več odnos
z Bogom.
Ko pa je žrtev predvsem izraz ljubezni do Boga, ima dejanje neskončno
vrednost.
Posebno moč imajo sprotne vsakdanje
žrtvice, ker ji potem pozabimo in se nanje ne navežemo.

