Nameni svetih maš:

nedelja Božjega usmiljenja

ponedeljek, 28. 4., KAMNJE ob 8.00
Ludvik G.
za †† stare starše Hrobat,
Montfortski, redovnik Kamnje 3a
torek, 29. 4.,
Katarina Sienska,
cerkvena učiteljica

sreda, 30. 4.,
Jožef Cottolengo,
redovnik

VRTOVIN ob 20.00
za † Dušana Rebka,
Vrtovin 10b, 1. obl.

ČRNIČE ob 20.00
v dober namen,
Črniče 78a

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za †† Ladislava in Lidijo
Cigoj, p. n. Kanada

četrtek, 1. 5.,

ni svete maše

Jožef Delavec

ZAČETEK ŠMARNIC
(Skrilje, Potoče, Kamnje, Guštini,
Vrtovin)

prvi petek, 2. 5.,

ni svete maše

Atanazij,
cerkveni učitelj

ŠMARNICE

prva sobota, 3. 5.,
Teodozij Kijevski,
menih
4. 5.

TRETJA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Florijan (Cvetko),
mučenec

GOJAČE ob 20.00
za †† Igorja, Jožefa in Slavko
Komelj, p. n. Črniče 36b

ČRNIČE ob 20.00
za zdravje, p. n. Vrtovin
ZAČETEK ŠMARNIC
(Gojače, Malovše, Črniče, Ravne)

ČRNIČE ob 20.00
po namenu
Uro pred mašo češčenje
Najsvetejšega in možnost za
spoved.
RAVNE ob 20.00
v čast Materi Božji

ni svete maše
ŠMARNICE

SKRILJE ob 7.45
za †† starše Krkoč,
Skrije 83

ČRNIČE ob 9.00
za †† Ludvika, Frančiško in
Mileno Rogelj, p. n. Malovše

KAMNJE ob 10.30
za † Božo Kugonič,
Potoče 18, 30. dan
ob 14. uri krst otrok


In Bog reče: "Da, tudi jaz verujem vate, moj otrok – podaril ti bom svojega
Duha, celo samega sebe. Popolnoma ti bom pripadal. V tem življenju in v večnem življenju se ne bom nikoli ločil od tebe. V tvojem telesu in v tvoji duši, v
tvojih dejanjih in besedah bom. Celo, če me pozabiš, bom vendar tu – tako v
dobrih kot v slabih časih."
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Drugi
učenci
so mu
torej
pripovedovali: »Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na
njegovih rokah rane
od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od
žebljev in ne položim
roke v njegovo stran,
nikakor ne bom
veroval.« Čez osem
dni so bili njegovi
učenci spet notri in
Tomaž z njimi. Jezus
je prišel pri zaprtih
vratih, stopil mednje
in jim rekel: »Mir
vam bodi!« Potem je
rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in
poglej moje roke! Daj
svojo roko in jo položi v mojo stran in ne
bodi neveren, ampak
veren.«
Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj
Gospod in moj Bog!«
(Jn 20,25–28)

YOUCAT v slovenščini, SLomškova založba 2011

 Za konec
NA TEKOČEM – Kolegici se pogovarjata: »Poslušaj, si ti že slišala?« »Ne, nisem še slišala.« »O, jaz sem pa že
slišala, da si ti že slišala.«

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 3. velikonočno nedeljo
1. berilo: Apd 2,14.22–33
2. berilo: 1 Pt 1,17–21
evangelij: Lk 24,13–35

Sam ne moreš priti do trdne vere

Danes tudi »uradno« sveti Janez Pavel II. je med
drugimi dejanji svoje velike vere prosil ljudi odpuščanja za vse zlo, ki so ga je v zgodovini naredili kristjani.
Tako svobodno lahko prosi za odpuščanje le nekdo, ki
je sam doživljal Božje odpuščanje. Kot otrok naroda,
ki je toliko pretrpel pod komunizmom, bi lahko prizadejane rane pustil neozdravljene in polne gnoja. Proti
zlu bi se lahko začel boriti z »močjo«. Kristjani smo
vedno v skušnjavi, da bi hoteli s svojimi tisočletnimi izkušnjami in velikim moralnim naukom premagati
»zlobne sovražnike«.
Zato bomo šele s časom prepoznali, zakaj je papež
preroško vpeljal praznik Božjega usmiljenja. Ko smo
kristjani marsikje v svetu postali s svojimi strukturami »močni«, smo počasi izgubljali pomen krsta in s
tem tudi bele nedelje. Pozabili smo, da smo se ljudje
z veliko nočjo kot skupnost že znašli v »osmem dnevu«. Vera se je skrčila na živi tako, da čim bolj ugajaš
Bogu, vedno manj pa smo dajali prostora temu, kar
želi narediti Bog. Na zgodovino smo tudi začeli gledati
od zadaj naprej. Tisti, ki je sprejel odpuščanje, pa na
zgodovino že gleda »od spredaj« nazaj.
Tako danes bolj ali
manj živimo v zap r tosti sedmih dni. Ujeti
samo v ta mali in zelo
hitro spreminjajoči
se minljivi svet. Z
one strani groba lahko
vidim Božje načrte v
tem času in tem svetu. Iz
naše »solzne doline« nenehno iščemo le vzroke.

Vedno se mučimo z vprašanji, zakaj
sem tak, zakaj mora biti tako, kdaj
bo bolje … Zakaj Bog dopušča take
stvari v svetu?
Tudi apostoli skupaj z »nevernim«
Tomažem so hoteli sami biti goreči
in »pridni«. Živeti tako, da ne bi potrebovali odpuščanja. Tomaž je hotel sam priti do trdnosti vere. Zato
je Tomaž predstavnik mene in tebe.
Človek želi tudi v veri priti do neke
gotovosti, ki izhaja iz prepričanja.
Kristus pa želi Tomaža in mene izpolniti z gotovostjo, ki izhaja iz odnosa. Zato se Tomaž potem verjetno
ran sploh ni dotaknil. Ni mu bilo več
treba. Prej je bil zunaj in bil je sam.
Sedaj je v skupnosti.
Prej se je ukvarjal s seboj, da bi čim
več naredil za Boga, sedaj je lahko
svobodno dal prostor temu, kar želi
Bog narediti v njem. To je Božje
usmiljenje! In to prelepo izkušnjo
želim tudi tebi.
župnik

Obvestila:

PRIPRAVA NA ZAKON
Se prične danes popoldne ob 16. uri
v Marijinem domu (pri cerkvi) v Šturjah.
V Novi Gorici se prične priprava na
Kapeli v nedeljo, 11. maja, ob 20. uri.
Več na spletni strani.
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom.
Zaradi župnijskega romanja lahko
greste k obhajanju prvega petka iz
Kamenj v Črniče.
VEROUKA
v tem tednu ni, so počitnice. Veselo k
šmarnicam!

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V sredo se odpravljamo na romarsko pot na grobove
apostolov Petra
in Pavla ter dveh
novih svetnikov.
Obiskali bomo tudi
katakombe in druge pomembne kraje večnega mesta.
V soboto bomo poromali na grobova
svetega Frančiška in svete Klare
v Assisiju.
Romanje bo duhovna obnova; vabljeni, da se pripravljate z vsakdanjo preprosto devetdnevnico. Nocoj
se dobimo (kdor more) na srečanju
ob 19. uri v Kamnjah. Dogovorili se
bomo tudi za skupno hrano na poti.
Avtobus začne pobirati ob 4. uri v
Dobravljah, nato po vaseh do Črnič.
Vračamo se v soboto pozno zvečer.
Župljani doma in na poti bodimo povezani v molitvi.
V primeru potrebe se obrnite na g.
Aleksandra Lestana ali brate kapucine v Križu.
ZAČENJAJO SE ŠMARNICE
Letos bo odrasle in otroke povezovalo prebiranje šmarnic za otroke
z naslovom Pomembne reči. Napisala jih je
Darja Kastelic. Življenjske zgodbe je najprej
pisala za svoje otroke. Pred dvema
letoma je bila zaradi bolezni na pragu
smrti. »Kakšna milost je, da se imaš
čas posloviti. Preletiš Življenje in se
zaveš, kje je tvoje srce. Postne ti žal
za vsak trenutek, ko ga nisi poslušal,«
je zapisala avtorica.
Otroci dobite škatlico, v katero boste vsak dan shranili novo podobico z
lepo življenjsko spodbudo.

Vabljeni, da se zbirate in družite ob
večerih na vseh devetih krajih kot
vsako leto. Hvala vsem, ki boste pomagali pri vodenju, staršem in drugim, ki boste lahko podprli otroke s
svojo navzočnostjo.
KRST OTROK
V Kamnjah bo v nedeljo ob 14. uri
prejela sveti krst Pavla Pirjevec, hči
Boštjana in Tamare, Vrtovin 22. Njeno
družino priporočamo v molitev.

delovne dneve od 7h do 17h na telefonski številki 041/619-600, izven tega
časa pa na številki 041/90-62-62.
Za prihodnje leto že iščimo novega
kandidata.
Sodelavci se priporočajo župljanom v
molitev na jutrišnji dan.

HVALA
za darove, ki ste jih še namenili za
Svetega Pavla na veliko noč. Pri ofrih
in nabirki smo skupaj z nabirko v soboto zvečer v obeh župnijah skupaj zbrali
ZAČENJAJO SE SHODI V LOGU
2.941,78 €. Hvala vsakemu za velikoV nedeljo, 4. maja, je prvi letošnji dušne darove!
shod na prve nedelje v mesecu. Sveta Pred nami je:
maša bo ob 17. uri, uro prej se začne • torek, 6. maja, začetek priprave staršev na krst;
spovedovanje, pol ure prej rožni ve- • nedelja, 11. maja, prvo obhajilo v Kamnjah;
nec. Po maši pete litanije.
• nedelja, 25. maja, blagoslovitev obnovitvenih del
Tema letošnjih shodov bo Frančišek,
na Svetem Pavlu;
popravi mojo Cerkev. Molili in raz- • romanje na Sveto Goro (še ni določeno).
mišljali bomo ob sedanjem papežu in
njegovi spodbudi Veselje evangelija.
***
GOSPODARSKE ZADEVE V ČRNIČAH
V župniji Črniče je dozorela lepa pobuda.
Da bi se duhovniki lahko posvetili svojemu
poslanstvu, je dobrodošla pomoč sodelavcev.
Tako sem za župnijo
Črniče z veliko nočjo v
dogovoru z Župnijskim gospodarskim
svetom za dobo enega leta poskusno
zadolžil Zorana Podgornika za gospodarske zadeve, ki je sam ponudil
sodelovanje. Pomoč so mu obljubili še
trije kristjani.
Vsem se iskreno zahvaljujem.
Kot župnik še vedno ostajam formalno odgovoren za vse in bom še vedno
tesno sodeloval z njim in člani ŽGS-ja.
Prav je, da se župljani prilagajamo času.
Za vse tovrstne zadeve se v prihodnje obračajmo, vključno z menoj, na sodelavca. Dosegljiv je na

K AJ POMENI?
Iz YOUCATA – katekizma za mlade

Kaj se zgodi pri birmi? (205)
Pri birmi je
duši krščenega kristjana
vtisnjen neizbrisni pečat, ki ga lahko prejmemo
le enkrat in ki tega človeka za vedno
zaznamuje kot kristjana. Dar Svetega
Duha je moč od zgoraj, s katero ta
človek uresniči milost svojega krsta
in postane "priča" za Kristusa.

Prejeti birmo pomeni skleniti z Bogom
"pogodbo". Birmanec reče "Da, verujem
vate, moj Bog, daj mi tvojega Svetega
Duha, da ti bom povem pripadal, da se
nikoli ne bom ločil od tebe in bom vse
svoje življenje pričeval zate s telesom
in dušo, v dejanjih in besedah, v dobrih
in slabih dnevih."



