Nameni svetih maš:
21. 4.,

velikonočni
ponedeljek
Anzelm,
cerkveni učitelj

torek, 22. 4.,
Leonid,
mučenec,

velikonočna nedelja

KAMNJE ob 8.00
za †† Rijavec, Kamnje 5
SVETI PAVEL ob 16. uri
za vse žive in †† dobrotnike
cerkve
v primeru slabega vremena
v Vrtovinu ob 17.00
KAMNJE ob 19.30
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 43b

ČRNIČE ob 19.30
za †† starše Rebek,
p. n. Črniče 83

GOJAČE ob 19.30
za †† Franca in Zoro Ukmar
p. n. Gojače 33

OBISK G. ŠKOFA

sreda, 23. 4.,

SKRILJE ob 19.30
za † p. Angela Kranjca,
p. n. Skrilje

MALOVŠE ob 19.30
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. Nova Gorica

KAMNJE ob 19.30
za †† Bizjak, Potoče 24

ČRNIČE ob 19.30
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. sestrične

petek, 25. 4.,
Marko,
evangelist

VRTOVIN ob 19.30
za †† Antona Lebana,
Vrtovin 11, 8. dan

RAVNE ob 19.30
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33

sobota, 26. 4.,

KAMNJE ob 15.00
v čast Svetemu Duhu za
birmance, Kamnje 38
Za nove duhovne in redovne
poklice, p. n. Skrilje
KAMNJE ob 7.45
za † Franca Rustja,
Potoče 53

Jurij,
mučenec

četrtek, 24. 4.,
Marija Kleopova,
svetopismeska žena

Marija, Mati
dobrega sveta

27. 4.

NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
Hozana Kotorska,
devica

KAMNJE ob 10.30
za †† Kamnje 16

ČRNIČE ob 10.00
v čast Svetemu Duhu za
birmance
po namenu
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Gojače 42
krst otrok

ob 14. uri krst otrok

20. 4. 2014
št. 16

Ali
mar
ne veste, da
smo bili vsi, ki smo
bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni
v njegovo smrt.
S krstom smo bili
torej skupaj z njim
pokopani v smrt, da
bi prav tako, kakor
je Kristus v moči
Očetovega veličastva
vstal od mrtvih, tudi
mi stopili na pot novega življenja.
Če smo namreč
z njim zraščeni v
podobnosti njegove
smrti, bomo tudi v
podobnosti njegovega vstajenja. Vemo,
da je bil naš stari
človek križan z njim
vred, da bi bilo telo
greha uničeno in da
bi mi več ne hlapčevali grehu. Kdor
je namreč umrl, je
opravičen greha.
(Rim 6,3–7)

 Za konec
V MESNICI – "Deset kil brez kosti, prosim." "Takoj, takoj, samo trenutek," je prijazen mesar in hoče zaviti velik kup
mesa. "Ne, ne, saj vam ni treba zavijati. Želel sem samo videti, za koliko sem se zredil."

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 nedeljo
Božjega usmiljenja:
1. berilo: Apd 2,42–47
2. berilo: 1 Pt 1,3–9
evangelij: Jn 20,19–31

Ko se začne dan

Neki star učitelj je vprašal svoje učence, po čem bi
najzanesljiveje določili trenutek, ko se konča noč in
začne dan.
Začeli so ugibati: "Morda takrat, ko zlahka ločimo psa
od koze?" "Ne," je odvrnil učitelj. "Ko lahko figovec
ločimo od datljevca?" "Ne," je ponovil. "Kdaj pa je tisti
trenutek?" so vprašali učenci. Učitelj jim je odgovoril:
"Dan se začne, ko lahko pogledaš v obraz kateremu
koli človeku in v njem prepoznaš brata ali sestro. Dotlej pa je v tvojem srcu noč, četudi prižgeš še toliko
svetilk in se izpostaviš še tako močnemu soncu.
Ni v naši moči, da bi videli. Priti mora dan, da lahko
prav vidimo drugega človeka. Nastopiti mora jutro.
To pa ni odvisno od moje volje ali znanja. Jutra bi prihajala, tudi če mene ne bi bilo. Jaz jih lahko le sprejmem. Tako je tudi z vero, tako je z veliko nočjo.
"Sedaj zares živim," mi je pred kratkim rekla neka
žena. "Težko je. Polno skrbi imam in nerešenih zadev
pa vendar šele zdaj zares živim." To za letošnjo veliko
noč iz srca voščim tudi vam! Da bi lahko preprosto
živeli! Ne da bi čakali na drugačne razmere, ampak
sredi negotovosti kar živeli!
Kristus je umrl, združen s človeško naravo, a Oče ga je obudil,
da ne bi ostali zaprti le v tem
našem malem svetu. Ljudje, ki
so šli skozi temo in spet doživeli pravo jutro, navadno
drugače gledajo na bližnjega. Vedo, kje so bili in kaj jim
na koncu edino ostane. Zato je
treba tudi v veri iti s Kristusom
skozi smrt, da bomo mogli na

drugi strani ugledati novo življenje.
Tisto življenje, ki ga odslej živi Bog
tudi po človeško.
Marsikaj moramo izgubiti. Ni velike
noči brez »izgubljanja«, brez »izpuščanja iz rok«. Časi, ki jih živimo,
nam dajejo vedno nove "priložnosti",
da marsikaj, kar smo doslej trdno
držali v rokah, zdaj lahko počasi izpustimo. Ko pa začnemo življenje izpuščati, začnemo sprejemati brata in
sestro. Šele takrat!
Tako vam želim, da bi sredi vsakodnevnih skrbi verjeli. Verjeli, da smo
s Kristusom že pokopani v njegovo
smrt. Le tako bomo mogli verjeti v
vstajenje.
Dokler pa trmasto držimo življenje v
svojih rokah, smo še vedno pogreznjeni v noč. In jutro je še daleč.
Podobni smo človeku, ki poležava za
zagrnjenimi okni in o življenju le sanja. Ker pač ne ve, da je zunaj že
jutro.
Za zagrinjali se ne da živeti. Želim ti
svetlobe velikonočnega jutranja. Odpri okna in vrata in pusti, da jutro
pride do tebe.
Voščilu se iz srca pridružuje tudi
g. Aleksander Lestan.
župnik

V župnijo pride že popoldne. Birmanci
imate z njim skupno srečanje v kamenjski župnijski dvorani ob 18.30.
Takoj po sveti maši se bo g. škof v
dvorani srečal tudi s sodelavci, člani
kamenjskega pastoralnega in gospodarskega sveta. Vabljeni; vzemite si čas.
BIRMANCI
nimate rednega verouka, udeležujte pa se
svetih maš med devetdnevnico. Kdor želi, ima
na spletni strani molitve, da lahko devetdnevnice opravlja tudi osebno.
VEROUK
je v tem tednu, razen za birmance,
reden; prvoobhajanci imate v sredo
verouk izjemoma ob 17. uri.
STARŠI BIRMANCEV
ste dogovorjeni, da v sredo ob 16.30
očistite kamenjsko cerkev in okolico.
S seboj prinesite vse potrebno in kakor ste dogovorjeni.
SVETA BIRMA
bo v Črničah v soboto ob 10. uri, v
Kamnjah pa ob 15. uri. Lepo vabljeni
k sveti maši in vse župljane prosimo,
da v teh dneh molite k Svetemu Duhu
za 47 mladih, ki bodo prejeli dar svete
birme.

Obvestila:

MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo na velikonočni ponedeljek ob 16.
uri. Če bo zelo slabo vreme (glej spletno stran) pa bo ob 17. uri v Vrtovinu.
Večerne maše so odslej ob 19.30.
ŠKOFOVA VIZITACIJA
G. škof Jurij nas bo obiskal v torek.
Lepo vabljeni k večerni sveti maši ob
19.30. Nagovoril bo birmance, botre
starše in zbrane župljane.

KRST OTROK
Na nedeljo Božjega
usmiljenja, na belo nedeljo, bodo med sveto
mašo dopoldne prejeli
sveti krst v Črničah:
Timotej Remec, sin Mirana in Nele,
Črniče 35b.
V nedeljo popoldne pa v Kamnjah:
Blaž Valič, sin Jožkota in Marije, Kamnje 52a

Zarja Cigoj, hči Klemna in Andreje,
Skrilje 70b
Nik Pirjevec, sin Alena in Suzane,
Gojače 17a
Adelina Zorzut, hči Mateja in Anite,
Črniče 34
Pija Ceglar, hči Tomaža in Maje,
župnija Koper-Gojače
Njihove družine vsem priporočamo v
molitev.

posebej pomenljiva zaradi kanonizacije papeža, ki je ta praznik postavil in
umrl prav na večer pred nedeljo, ki je
že v starih časih veljala za "osmi dan
osmega dne".

PRIPRAVA NA ZAKON
V nedeljo, 27. 4., se
začnejo spomladanske
priprave na zakon v
Šturjah. Pari, vabljeni
v Marijin dom ob 16.
KANONIZACIJA
uri. Trajajo šest zaporednih nedelj.
Na nedeljo Božjega
V Novi Gorici, na Kapeli, se priprave
usmiljenja, 27. 4.,
začnejo 11. maja in bodo trajale tri
bosta v Rimu razglašen za svetnika papeža tedne s po dvema tedenskima srečaJanez Pavel II. in Jane- njema ob nedeljah in ponedeljkih zvečer. Mladi pari, pogum!
zom XXIII.
Prenos kanonizacije bo
na 2. programu TV SLO od 10. ure na- VABLJENI K POLETNEMU ORATORIJU
prej. Prenos bo tudi na programu Ra- Starši! Da boste lahko uskladili poletne
dia Ognjišče. Tednik Družina in radio datume, preberite še to:
Ognjišče pripravljata na večer pred Dragi otroci!
slovesnostjo molitveno bdenje od 20. Vabljeni na krajši oratorij, ki bo v Kado 22. ure: Ob 21. uri bo v svetišču mnjah od 30. junija do 2. julija 2014.
sv. Jožefa v Ljubljani vodil somaševa- Tema: "Na tvojo besedo!" Junak zgodnje škof Jožef Smej.
be bo sveti Peter.
Vabljeni k molitvi devetdnevnice z ro- Zagotovite si dneve, ki jih bomo pomarji v Rim. Molitve si lahko natisnete pestrili z igro, druženjem in molitvijo.
s spletne strani. Kdor tega ne more, Pridite, da skupaj začnemo poletne polahko obrazce dobi tudi v zakristiji.
čitnice.
ROMARJI V RIM
Na romanje se lahko začnete duhovno
pripravljati z osebno devetdnevnico
v čast Janezu Pavlu II – na velikonočni
ponedeljek. Tudi pred tem romanjem
se bomo – kdor more – dobili na krajšem srečanju v nedeljo, 27. 4. ob
19. uri v dvorani v Kamnjah. (Začeli
bomo z ogledom televizijskega poročila in kratkega dokumentarnega filma.)
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA
Do nedelje lahko osebno molite devetdnevnico Božjega usmiljenja, ki
je na spletni strani. Letos je še prav

mladi animatorji iz Kamenj in Črnič

KONCERT
vabljeni na koncert Slovenskega komornega zbora v Logu pri Vipavi v petek ob 20. uri, vstop je prost.

Pred nami je:
• sreda, 30. aprila, župnijsko romanje v Rim;
• petek, 1. maja, začetek šmarnične pobožnosti;
• torek, 6. maja, začetek priprave staršev na krst;
• nedelja, 11. maja, prvo obhajilo v Kamnjah;
• nedelja, 25. maja, blagoslovitev obnovitvenih
del na Svetem Pavlu.

