Bogoslužje:
velikončna osmina

velikonočni
ponedeljek, 6. 4.,
Irenej iz Srema,
škof in mučenec

torek, 7. 4.,
Janez Krstnik de
la Salle, duhovnik

KAMNJE ob 9.00
za †† starše in brata Krkoč,
Potoče 21b
krst otrok
SVETI PAVEL ob 16.00
za †† in žive dobrotnike
cerkve
VRTOVIN ob 19.00
za † Stanislavo Bavčar,
Vrtovin 95a, 8. dan

ČRNIČE ob 10.30
na čast Materi Božji in
angelom varuhom,
p. n. darovalca
krst otrok

SKRILJE ob 19.00
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7

MALOVŠE ob 19.00
za † Frančiško Cigoj,
Malovše 36, 8. dan

četrtek, 9. 4.,
maksim Aleksandrijski,
škof

KAMNJE ob 19.00
za †† Antona in Vero
Bratina, Kamnje 33a

ČRNIČE ob 19.00
za †† Humar in Bovcon,
p. n. Črniče 67e

petek, 10. 4.,
Domnij (Domen),
škof in mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71a

RAVNE ob 19.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Vipava

SKRILJE ob 8.00
za †† Krtelj,
Skrilje 92

ČRNIČE ob 19.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, p. n. Črniče 25

nedelja, 12. 4.,
2 VELIKONOČNA,
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
Jožef Moscati,
zdravnik

5. marca 2015
št. 14

ČRNIČE ob 19.00
za †† Antona in Marto
Ličen, p. n. Črniče 25

sreda, 8. 4.,
Maksim in Timotej,
mučenca

sobota 11. 4.,
Stanislav;
škof in mučenec

velikonočna nedelja

VRTOVIN ob 7.30
za † Antona Lebana,
Vrtovin 11, 1. obl.
ČRNIČE ob 9.00
za †† Lojk, p. n. Italija
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo,
Vrtovin 114b
prvo sveto obhajilo
ČRNIČE ob 18.00 adoracija ob prazniku Božjega usmiljenja

 Za konec
NAJHITREJŠI OČE – Trije šolarji se pogovarjajo, čigav oče je najhitrejši. Prvi: »Moj tata je pilot, z
vojaškim lovcem prileti, preden ga slišiš.« Drugi: »Moj je hitrejši: strelja enajstmetrovko, nato pa sam
skoči v gol in jo obrani.«Tretji: »Moj je še hitrejši: v službi dela do štirih, pa je že ob dveh doma!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Ko te žene ljubezen
Ko je minila
sobota, so Marija Magdalena,
Marija, Jakobova mati, in
Saloma kupile
dišav, da bi šle
mazilit Jezusa.
Prvi dan tedna
so šle h grobu
navsezgodaj, ko
je sonce vzšlo.
Med seboj so
govorile: »Kdo
nam bo odvalil
kamen od vhoda
v grob?« Ko pa
so se ozrle tja,
so videle, da je
kamen odvaljen; bil je zelo
velik. Stopile so
v grob in zagledale mladeniča,
ki je sedel na
desni strani,
ogrnjen z belim
oblačilom.
Mr 16, 1–5

Odlomki Božje besede
na nedeljo Božjega
usmiljenja:
1. berilo: Apd 4,32–35
2. berilo: 1 Jn 5,1–6
evangelij: Jn 20,19–31

»Nekaj malega sem spoznala v teh letih in ti lahko samo
rečem, da je Ljubezen središče našega življenja, saj se rodimo iz dejanja ljubezni, živimo zato, da bi ljubili in bili ljubljeni, in umremo, da bi spoznali resnično Božjo ljubezen.«
Tako je mlada mama Chiara Corbella Petrillo napisala ob
prvem rojstnem dnevu sinu Frančišku. Kmalu zatem je leta
2012 umrla, stara komaj 28 let. Zavrnila je za otroka pod
svojim srcem smrtno nevarno kemoterapijo, ko so ji v petem mesecu nosečnosti odkrili raka na jeziku. Sin Frančišek
danes živi iz daritve svojih staršev.
Gola pamet tega ne more razumeti. Razume le tisti, ki ga
žene ljubezen. Magdalena, Marija in Saloma so šle navsezgodaj h grobu. Gnala jih je ljubezen. Za marsikaterega
»pametnega« je bilo to neumno, vredno posmeha. Na velikonočno jutro je Kristus pokazal, da človek odslej Boga lahko najde in spozna, ko je med njima ljubezen. Kristusa je
mogoče odslej spoznati samo, ko smo na poti. Ljubezen, ki
se usede in zapre v kalupe, ni več ljubezen. Ko si vero dal v
vazo ali v zamrzovalnik, je tudi Bog ne more od zunaj odtajati. Zato potrebujemo ljudi, ki nam pokažejo, kako lepo je
iti iz zamrzovalnika na prosto. Živeti odtajan, živeti sproti,
brez duhovnih zalog. To je začetek
krščanstva.
Če ne postaneš »neumen« in
se ne odpraviš h grobu, bo tvoja
vera samo za ta svet. In svet je
močnejši in če nisi v ljubezni z
Bogom, te premaga.
Žene imate pomembno poslanstvo. Lahko nam kažete podobo
Cerkve. Brez lepote, brez ljubezni se vera posuši v pravilih
in razumu. Spominjate nas, da
Cerkev ne sme biti le glava brez

srca. Žene so vznemirile Petra in Janeza. Prej zaprta, sedaj tudi onadva
skupaj tečeta h grobu. Janez prehiti
Petra. Cerkvena ljubezen hitreje spozna Božje posege kot cerkvena služba.
Toda ljubezen je edina sposobna odstopiti prostor drugemu. Peter vstopi
pred njim v grob. Samo ljubezen lahko
odstopi prostor službi. Če živiš samo
ljubezen, brez Cerkve, te to pripelje
pred grob. Brez Cerkve v grob ne moreš. Od velikonočnega jutra dalje skozi
odprt grob ni več mogoče iti kot posameznik. Ostaneš na tej strani. V velikonočnem času bomo pogosto brali,
kako se Kristus izmika vsem, ki bi ga
hoteli zadržati zase.
Zato vam letos iz srca voščim, da bi
vam velikonočni prazniki na novo odkrili ljubezen! Velika noč te spravi na
pot k drugemu človeku. Voščim vam
veselja, ki ga boste doživeli, ko se boste znašli na poti, ko vas bo gnala ljubezen. In to voščim posebno bolnim,
obteženim, razočaranim. Tudi če si na
postelji ali si ostal na kakšen drug način kakor ujet, te bo ljubezen spravila
na notranjo pot. Ljubezni ti nihče ne
more vzeti.
Ne upirajmo oči v tla. Ne bodimo
sklonjeni, zagledani v ploščate elektronske zaslone. Vzravnajmo se, saj
smo vendar ustvarjeni, da ljubimo in
ne iščemo »živega med mrtvimi«.
župnik

DEVETDNEVNICA
BOŽJEGA USMILJENJA
teče v času velikonočne osmine do
nedelje. Vabljeni k tej preprosti, a
za naš čas tako učinkoviti molitvi.
Besedilo je na spletni strani. Sklep
bomo imeli na nedeljo Božjega

usmiljenja z večernim
češčenjem ob 18.
uri v Črničah. Papež
Frančišek bo v soboto
pred svetimi vrati bazilike apostola Petra
razglasil izredno sveto leto Božjega usmiljenja.
KRST OTROK
Na velikonočni ponedeljek bodo prejeli sveti
krst v Črničah:
Rebeka Koron,
hči Tomaža in Špele, Črniče 4;
Karim Mladovan,
sin Roberta in Nataše, Ozeljan 89e
V Kamnjah:
Maša Rustja,
hči Kristjana in Janje, Skrilje 91c
Gabriel Jerkič,
sin Urbana in Urške, Potoče 58.
Njihove družine priporočamo v molitev!
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Na velikonočni ponedeljek bo
maša na Svetem Pavlu
ob 16. uri.
Planinska sekcija Kamnje
pa vabi tudi na tradicionalni velikonočni pohod na Malo goro s pričetkom ob 7.30.

radi števila se je treba najkasneje
do torka prijaviti Francu Likarju:
flikar@gmail.com; 041-548-146.
Naslednja priprava v Novi Gorici se
začne 17. maja, prijave na priprava.
zakon.ng@gmail.com.
Mladi, pogum!
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo bo v Kamnjah
ob 10.30 praznik prvega svetega obhajila.
V molitev priporočamo
devet otrok z družinami. Družine se po svojih
zmožnostih pripravljajte doma ob
krstni sveči.
V četrtek se dobimo ob 17.45 pri
drugi sveti spovedi in pripravi.
HVALA
vsem, ki ste v teh dneh pristopili in
pomagali pri čiščenju in krašenju
cerkve in pripravi praznovanja; mežnarjem, pevskim zborom, strežnikom pritrkovalcem in vsem drugim
sodelavcem pri bogoslužju.

seda angelov ob grobu: »Kaj iščete
živega med mrtvimi?« (Lk 24,5). Žal
nas vsakdanjik preveč pogosto vodi
k iskanju med mrtvimi. Hodimo od
groba, se vedno globlje pogrezamo v
obup in vijemo roke v žalovanju nad
mrtvimi upi. Velika noč pa nas vabi,
da od grobov odidemo k bratom in
sestram. Bratom in sestram moramo
sporočiti, da Živega ne moremo iskati med mrtvimi. Da je vstal in živi.
Velikonočni kristjan ne hodi več h
grobovom, ampak napoti svoj korak
k bratom in sestram. S seboj nosi
oznanilo vstajenja, oznanilo življenja
in veselja. »On, ki so ga razpeli na
les in umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja.
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in
sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom
zasmehovani, vam, ki ste v svojem
trpljenju križani skupaj s Kristusom,
vam, ki se vam je življenje stemnilo,
tako da sonce ne daje več svetlobe
in je luna otemnela, vam, ki ste pod
bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam
želimo, da bi v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga
ljubijo, razmaknejo vsa obzorja in se
tudi sredi največje teme zasvita zora
velikonočnega jutra. Vsem voščimo
blagoslovljeno veliko noč.
Vaši škofje

VEROUK
je v tem tednu reden za vse skupine.

POLETNI ORATORIJ
»Preklopi sanje na
dejanje« bo od ponedeljka, 29. junija, do
vključno četrtka, 2.
julija. Starši lahko že
sedaj načrtujete. K sodelovanju vabimo tudi nove mlade animatorje. Sporoči svojo željo in pripravljenost vodiPred nami je:
telju Maticu Ferjančiču 041-562-237.

PRIPRAVA NA ZAKON
spomladanska priprava v Šturjah se začne v nedeljo, 12.
aprila, ob 16. uri v
Marjinem domu. Za-

VELIKONOČNO VOŠČILO
SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje in sestre!
V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na
drugega, tako pretresljivo zveni be-

•
•
•
•

ponedeljek, 13. 4., srečanje ŽPS v Črničah;
sreda, 22. 4., srečanje ŽPS v Kamnjah;
nedelja, 26. 4., prvo sveto obhajilo v Črničah;
četrtek, 30. 4., župnijsko romanje.

