Nameni svetih maš:
ponedeljek, 19 5.,

peta velikonočna nedelja

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona in Valerijo
Vodopivec, Kamnje 1a

GOJAČE ob 20.00
za †† Mali,
p. n. Gojače 3c

Bernardin Sienski,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00
za † Karla Krajnika,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 20.00
za †† Jožefa in Angelo Hvalič,
p. n. Črniče 108

sreda, 21. 5.,
Krištof in mehiški
mučenci

SKRILJE ob 19.30
MALOVŠE ob 20.00
za † sestro Jožko in †† starše za †† Stojana in Nives Cigoj,
Kobal, Skrilje 37
p. n. Malovše 35

četrtek, 22. 5.,
Marjeta (Rita)
Kasijska, redovnica

KAMNJE ob 20.00
za †† Slavka Čermelja,
Kamnje 36

ČRNIČE ob 20.00
za † Jožefo Herak
8. dan

petek, 23. 5.,
Servul (Socerb)
Tržaški, mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za †† Karla in Drago Curk,
Vrtovin 21

RAVNE ob 20.00
za zdravje,
p. n. Ravne 25

sobota, 24. 5.,
Marija, Pomočnica
kristjanov

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji,
p. n. Skrilje 67

ČRNIČE ob 20.00
za † Štefanijo Pikec,
30. dan

25. 5.

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Prosen,
Potoče 33

Ivo Bretonski.
duhovnik

torek, 20. 5.,

ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Beda Častitljivi,
cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 9.00
za †† Pišot,
Gojače 39
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† Valič, Skrilje 73
krst otrok
SVETI PAVEL ob 15.00
za vse dobrotnike

18. 5. 2014
št. 20

»Vaše
srce
naj
se ne
vznemirja. Verujete
v Boga, tudi vame
verujte! V hiši mojega Očeta je veliko
bivališč. Če bi ne
bilo tako, ali bi vam
rekel: Odhajam,
da vam pripravim
prostor? Ko odidem
in vam pripravim
prostor, bom spet
prišel in vas vzel k
sebi, da boste tudi
vi tam, kjer sem jaz.
In pot, kamor grem,
poznate.«
Tomaž mu je rekel:
»Gospod, ne vemo,
kam greš. Kako bi
mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal:
»Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče
ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če
ste spoznali mene,
boste spoznali tudi
mojega Očeta.
(Jn 14,1–7)

 Za konec
TEKMA – Trener gre s svojimi malce prevzetnimi nogometaši na ogled stadiona: »No, fantje, videli ste, kje je
prostor za fotografe, veste tudi, kje je so televizijske kamere. Zdaj pa, če dovolite, vam pokažem, kje stoji gol.«

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 6. velikonočno nedeljo
1. berilo: Apd 8,5–8;14.–17
2. berilo: 1 Pt 3,15–18
evangelij: Jn 14,15–21

Veliko bivališč

Zgodilo se je v Ameriki: staršem so svetovali, naj
učenca izpišejo iz šole, ker je »preneumen za učenje«. Bil je slušno prizadet. Mati ga je po prejemu
tega »strokovnega« mnenja začela učiti sama. Postal
je izumitelj žarnice, magnetofona in še več sto drugih
pridobitev.
Kolikokrat danes izločimo koga, ne zato, ker je slušno prizadet, ampak preprosto zato, ker je »tak«. Koliko delitev in trpljenja ustvarjamo med nami samo
zato, ker še nismo spoznali Očeta. »Vaše srce naj se
ne vznemirja ... V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.« Kristus nas skozi veliko noč ni odrešil le smrti,
ampak tudi delitev. Meje in pregrade med nami so
eden od prvih sadov greha in smrti.
Sam sem Jezusovi besedi »veliko bivališč« nekoč razumel povsem drugače. Kot da gre za dovolj prostora,
da se bomo lahko vsi rešili v nebesa. Žal na vero še
vedno največkrat gledamo le religiozno, se pravi: jaz
bom kot posameznik z Jezusovo »pomočjo« prišel v
nebesa. Toda cerkvenim očetom je bilo že v prvih stoletjih Cerkve jasno, da nihče ne bo prišel v nebesa kot
posameznik. Nebesa so način bivanja, način življenja,
ki je božji, ne človeški. V Kristusovem telesu pa je
božji način postal tudi človeški. In samo to so nebesa!
To je stoletja potrjena izkušnja in učenje Cerkve. Ko
Jezus govori o »hiši
veliko
bivališč«,
govori o svojem
telesu. V njem
se nam je ponovno
odprl dostop v Očetovo ljubezen.

Samo Oče lahko združi brate in sestre. In danes tako zelo potrebujemo
očetov. Samo oče lahko združi narod, cerkev, mesto, vas, sorodstvo ...
In samo resnični in edini Oče lahko
združi veliko družino tako zelo različnih otrok, da niso več le seštevek,
ampak telo, skupnost.
Že tu, na zemlji lahko začnemo živeti način življenja, ki bo edini način
v nebesih. To je pravzaprav edina resnična prednost kristjanov. Tako želim vsakemu izmed vas, da bi odkril
to veselje. Nihče naj ne bo »izključen
iz šole«, ker je »preveč neumen«.
Ko te najde Očetova ljubezen, ne
potrebuješ več nagrade. Znajdeš se
v velikem telesu, ki ga Oče ljubi. To
je krščanska vera! »Verujte v Boga,
tudi vame verujte.« Vera je v tem,
da se neham truditi, da bi bil ljubljen.
Vera je preobrat: ker sem že ljubljen,
sem lahko boljši. Ker sem že ljubljen,
lahko podrem pregrade do bratov.
Kdor je našel to, je našel večno življenje.
župnik

Obvestila:

ŠMARNICE
Pohvala prav vsem otrokom in odraslim, ki se tako lepo zbirate in vztrajate pri šmarnični pobožnosti. Bodimo
podpora otrokom pri pravem druženju.
BLAGOSLOVITEV
OBNOVE SVETEGA PAVLA
V nedeljo vsi vabljeni na praznovanje,
skupno zahvalo Bogu in veselo druženje na Svetem Pavlu. Sveta maša bo
ob 15. uri. Vodil jo bo škofov delegat,
generalni vikar g. Jože Koren. G. škof

Jurij se je moral opravičiti zaradi nujnih nepredvidenih obveznosti, prav
tako tudi škof Metod. Pri maši sodelujete pevci iz obeh župnij. Po maši
bo krajši kulturni program z moškim
pevskim zborom Vinograd, ki nas bo
obogatil s programom domovinskih
pesmi.
Če bo slabo vreme, bo odločitev objavljena na spletni strani. Za starejše
žal ne bomo mogli organizirati prevoza in boste morali za to poskrbeti
sami. Sodelujočim
in darovalcem
iz naših župnij
nismo posebej
pošiljali posebnih
vabil, prisrčno
vabljeni k zahvalni sveti maši. Naj
povezuje prav
vse.
PRIPRAVA IN SODELOVANJE

Vabljeni, da se po svojih močeh pridružite in pomagate pri organizaciji.
Lahko prispevate vino za pogostitev.
Gospodinje ste spet naprošene za pecivo (po možnosti že pripravljeno in
narezano). Tisti, ki boste spekli tudi
kruh, o tem prej obvestite na številko
040 933 923. Dobrote lahko prinesete
v vrtovinsko šolo v soboto med 18.
in 20. uro.
Domačini iz Podgore ste naprošeni,
da poskrbite za redarstvo, pokosite
okolico ter poti in pripravite preprost
praznični slavolok. Vse udeležence
prosimo, da avtomobile pustite čim
nižje, da bo prostor za tiste, ki pridejo
zadnji in od daleč.
Vabljeni, da se po končani slovesnosti
ustavite in praznujete skupaj z vsemi.
Vabljeni prav vsi.

HVALA
ZAKONCI
Druga zakonska skupina ima srečanje Hvala vsem ki ste včeraj s svojimi
stroji in rokami poskrbeli za zaključv četrtek ob 20.30 v Kamnjah.
no ureditev okolice na Svetem Pavlu,
MLADI
poskrbeli za zunanji oltar nadstrešek
Dobimo se kot običajno v petek ob in opremo v cerkvi. Hvala vsem, ki ste
20.30 v Kamnjah. Pripravljate poletni počistili in urejali okolico.
oratorij za otroke. Lepo vabljeni, da
priskočite na pomoč pri pogostitvi v ORATORIJ
Pri verouku so otroci dobili prijavnice
nedeljo popoldne.
Lepo je, če se bomo pridružili pri za- za mini oratorij, ki bo v Kamnjah od
nimivem večeru mladosti na Planini. 30. 6. do 2. 7. Prijavnica je na voljo
tudi na spletu. Otroci jih bodo prinesli
Povej naprej.
prvi dan oratorija. Sedaj mladim na objavljeni kontakt sporočite udeležbo
VEČER MLADOSTI NA PLANINI
in starost. Lepo vabljeni, da otrokom
v soboto, 24. maja
omogočite bogato tridnevno izkušnjo.
20.30: Pričevanje METE
ROMANJE
HORVAT
na Sveto Goro skupaj z župnijo Batuje
(v stari šoli poleg cerkve);
bomo zaradi polnih terminov pri njih in
21.30: Slavilna molitev
pri nas letos izpustili.
v cerkvi, izpostavitev
Najsvetejšega za celonočno češčenje;
22.00: Koncert skupine ODSEV (v Doživeti Očetovo ljubezen
stari šoli). VSTOPNINE NI, prostovolj- Kličemo te Oče,
ni prispevki zaželeni. Ponoči se nam a se ne obnašamo kot otroci
lahko pridružiš v molitvi pred Najsve- Kličemo te Oče naš,
tejšim. Če želiš, lahko v župnišču tudi a ne živimo kot bratje.
prespiš, a ne pozabi spalne vreče! :)
Govorimo, da si v nebesih in te puščaV nedeljo ob 9.45: Sklep češčenja.
mo tam, da te ne bi iskali tu na zemlji.
VEČER Z JOŽETOM MOŽINO
V sredo bo v Skriljah III. Večer pod
Čavnom, srečanje in pogovor z Jožetom Možino, režiserjem in novinarjem RTVS. Pogovor bo vodil Tino
Mamić. Vprašanja gostu bodo lahko postavljali tudi obiskovalci. Vstop
prost. Vabljeni v sredo ob 20. uri v
kmečkem dvorcu Favetti.
KRST OTROK
V nedeljo bo med drugo sveto mašo v
Kamnjah prejela sveti krst Žanin Eržen, hči Boštjana in Dunje, Skrilje 30.
Družino priporočamo v molitev.

Pravimo, naj bo posvečeno tvoje ime,
potem pa povzdigujemo svoje.
Prosimo, pridi tvoje kraljestvo, a se zanimamo le za svoje zemeljske zadeve.
Prosimo, zgodi se tvoja volja,
a izpolnjujemo svojo.
Prosimo, daj nam danes naš vsakdanji
kruh, a vsakdo misli na svojega.
Molimo, odpusti nam naše dolge, a nismo sposobni odpustiti dolgove drugih.
Molimo, ne vpelji nas v skušnjavo, a
nič ne storimo, da bi ji ubežali.
Prosimo, reši nas hudega,
toda prav nas zlo privlači.
Božo Rustja, Dragoceno darilo zgodb, Ognjišče 2010

