Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 4.,

Lidvina,
devica

VRTOVIN ob 19.00
za †† Ido in Ivana Vodopivca,
Vrtovin 17a

GOJAČE ob 19.00
za †† Jožefa, Slavko in
Igorja Komela, p. n. Gojače
36b
ČRNIČE ob 19.00
za †† Mira in Vilmo Volčič,
p. n. Črniče 70a

sreda, 15. 4.,
Helena (Jelica) Alzaška,
kneginja

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Lozarja,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 19.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek, Malovše 12

četrtek, 16. 4.,
Bernardka Lurška,
devica

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Bratina,
Potoče 21b

ČRNIČE ob 19.00
za †† Lojzeta in Marico
Ušaj, p. n. Črniče 78

petek, 17. 4.,
Robert,
opat

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Šateja,
Vrtovin 33, 30. dan

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

sobota 18. 4.,
Evzebij,
škof

SKRILJE ob 8.00
za †† Čermelj,
Skrilje 7

ČRNIČE ob 19.00
za †† Peršič, Lojk in Valič,
p. n. Črniče 25

Ida,
redovnica

torek, 14. 4.,

nedelja, 19. 4.,
3. VELIKONOČNA
NEDELJA
Leon IX.,
papež

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

KAMNJE ob 7.30
za † Stanka Kompara,
Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za †† Pišot,
p. n. Gojače 39
KAMNJE ob 10.30
za †† Bajc,
Potoče 5

2. velikonočna,
nedelja Božjega usmiljenja

12. marca 2015
št. 15

In
ko
je to
izrekel, je dihnil vanje in jim
dejal: »Prejmite
Svetega Duha!
Katerim grehe
odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«
Tomaža, enega
izmed dvanajsterih, ki se je
imenoval Dvojček, pa ni bilo
med njimi, ko
je prišel Jezus.
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.«
Jn 20, 20–25

 Za konec
MORNAR – Po dolgi plovbi ladja pristane v pristanišču. Eden od mornarjev se odpravi na obalo in gre v
najbližji hotel. »Enoposteljno sobo, prosim.« »Dobro. Kakšno pa želite?« »S pogledom na kopno.«
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

Odlomki Božje besede
na 3. velikonočno
nedeljo:
1. berilo: Apd 3,13–15
2. berilo: 1 Jn 2,1–5a
evangelij: Lk 24,35–48

Močni ali zmagoslavni Kristus
Pri vzgoji otrok se v zadnjih letih srečujemo s splošno
popustljivostjo. Ker odrasli sami nismo doživeli odrešenja,
se toliko ukvarjamo sami s seboj. Bojimo se za lastno podobo, zato ne vzdržimo pritiska in popustimo. Mladim smo
tako ukradli dragoceno popotnico: ni mi vse dano takoj,
potrebno se je boriti.
Nekateri zato zelo narobe razumejo Božje usmiljenje.
Razumejo ga kot popuščanje. Papež Frančišek je napovedal sveto leto, ki se bo začelo na praznik brezmadežnega
spočetja Device Marije. »Ker smo bili preveč strogi, bomo
sedaj raje široki in popustljivi, da ne bomo izgubljali ljudi,«
mislijo nekateri. Velikonočni praznik Božjega usmiljenja je
neizmerno več od tega. Razume ga lahko le tisti, ki ga je
sam že vsaj malo izkusil. Apostol Tomaž je eden izmed
njih. Sam je hotel priti do izkušnje, do gotovosti, do resnice, do vere ... Potem pa ga je Bog presenetil. Njegova
vera se je rodila iz odprte Kristusove rane. Rane govorijo
o njegovem popolnem zaupanju Očetu. Da bi prejeli vero,
se mora prej zlomiti naša popolnost. Da bi nam Bog lahko
dal svoje darove, je potrebna verna izročitev. Ni najprej
nauk, izkušnja in pridnost, ampak predanost.
Mistikinja naših dni sv. Favstina Kowalska je
spraševala Kristusa: »Svet je popolnoma
zablodil. Naj naredimo pokoro, post, bičanje?« Kristus ji odgovarja: »Ne, Favstina, ta
človek ni sposoben več pokore. Sporoči samo, naj se zanese name, na moje
usmiljenje. Samo to jim sporoči: naj
se meni izročijo.« Papež Frančišek nas
zato opominja, naj raje manj govorimo in več molimo. Pa ne z ustnicami.
Ko smo povezani z Bogom, lahko med
ljudi ponesemo njegove spremembe. Ko
molitev ni več ločena od življenja, ločena od

vsakdanjih opravil in urnikov, Bog začne spreminjati svet okoli tebe. Takrat
se ni treba več »spomniti« na molitev,
ne živiš več pred Bogom, ampak z Bogom. Tomaž je mislil, da se vera rodi
iz prepričanja. Sedaj ve, da se rodi iz
prebodenega Kristusovega telesa, iz
tega, kar Bog želi narediti v nas. To je
Božje usmiljenje.
Mati Terezija, ki je bila izjemno dejavna v dobrih delih, je ponavljala:
»Jezus zahteva od mene le, da se mu
popolnoma zaupam, da se mu brez
pridržkov izročim. Tudi kadar se počutim kakor ladja brez kompasa, se mu
moram popolnoma izročiti. Ne smem
poskušati, da bi nadzorovala Božja dejanja. … Jezus hoče danes v nas oživiti svojo popolno podreditev svojemu
Očetu. Pustite mu, da to stori. Ni pomembno, kako se počutite, dokler je
njemu dobro v vas. Podreditev je za
tistega, ki ljubi, več kakor dolžnost –
je blaženost.«
Želim, da Božjega usmiljenja ne bi
dojemali kot eno izmed »pobožnosti«.
Je več. Je napoved prihodnjih časov.
Ne bomo doživeli popuščanja, ampak
odprto rano Kristusove Cerkve. Samo
v tem je velikonočno zmagoslavje.
Mogočni in močni pišejo zgodovino le
od zunaj. Zato se veselimo, da Cerkev
ni več na videz močna.
župnik

ČEŠČENJE V ČRNIČAH
Danes ob 18. uri vabljeni k češčenju pred Najsvetejšim ob prazniku
Božjega usmiljenja. Skupna molitev
zlasti za vse stiske ljudi med nami.

ŽUPNIJSKI
PASTORALNI SVET
v Črničah se dobimo v ponedeljek
ob 20. uri. Bo kratko spoznavno srečanje in pogledali
bomo malo nazaj in naprej. Hvala
vsem, ki ste sprejeli sodelovanje.
STREŽNIKI
se tokrat dobimo soboto za obe župniji v
Kamnjah. Ob 9. uri
imamo skupno srečanje, zabavni kviz,
potem gremo na igrišče; če bo slabo vreme, pa bo film
za strežnike.
Lepo vabljeni, da se pridružite tudi
novi. Ne ustrašite se obveznosti, saj
nimamo zelo rednih srečanj.
MLADI
V petek se spet dobimo ob 20. uri
v Kamnjah. Vabljeni prav vsi, ob
sporočilu bobrov začenjamo pripravljati na poletni oratorij. K sodelovanju vabimo mlade, ki ste bili lani
potrjeni v birmi, in tudi večje mladince. Pridi, lahko daš svoj delež.
PEVCI
Pevci skupaj z organisti, zborovodje
se v soboto zvečer
dobimo na skupnem
srečanju, Ob sv.
Ceciliji se nam ni
uspelo dobiti, lepo
vabljeni, da se po
velikonočnih maratonih dobimo v soboto ob 18. uri
v dvorano v Kamnjah, ko bo iz kleti
že kaj zadišalo.

ZAKONSKI PARI
V četrtek se dobi druga skupina ob
20h v Kamnjah. Lahko se pridružite,
skupine zakoncev niso zaprte, vsako
leto gremo skozi preprosto vsebino,
ki ni visoko leteča, ampak ob Svetem pismu zelo vsakdanje konkretna. Skupina ni namenjena popolnim
in boljšim parom v župniji, ampak tistim, ki želijo izboljšati odnose.

in hotel Marijo, sveto in brezmadežno v ljubezni (prim. Ef 1,4), da bi
postala Mati človekovega Odrešenika. Na težo greha Bog odgovarja s
polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo
vedno večje od slehernega greha in
nihče ne more omejevati Božje ljubezni, ki odpušča. Na praznik Brezmadežnega spočetja bom z veseljem
odprl sveta vrata. Ob tej priložnosti
bodo to vrata usmiljenja. Kdorkoli bo
HVALA ZA DAROVE
stopil skoznje, bo lahko občutil ljubeNa veliki četrtek smo za pomoč pre- zen Boga, ki tolaži, odpušča in daje
ko župnijske karitas zbrali v Črničah upanje.
175 evrov, v Kamnjah 140. Za veli- 4. 8. december sem izbral, ker je zelo
ko noč smo v Črničah čez praznike pomenljiv za nedavno zgodovino Cernamensko za prenovo notranjščine kve. Sveta vrata bom namreč odprl
cerkve zbrali skupno 1.038,60. V ob petdeseti obletnici konca drugega
Kamnjah smo za veliko noč za cer- vatikanskega vesoljnega cerkvenega
kev zbrali 2.203,65
zbora. Cerkev čuti potrebo, da v sebi
Hvala za vaše velikodušne darove, živo ohranja ta dogodek. Tedaj se je
ki gradijo skupno Cerkev!
zanjo začel nov odsek na poti zgo-

* * *
IZ BULE »USMILJENO OBLIČJE«
PAPEŽA FRANČIŠKA
3. Obstajajo trenutki,
ko smo še močneje poklicani, da se zazremo
v usmiljenje, da bi tudi
sami postali učinkovito
znamenje Očetovega delovanja. Prav zato sem
naznanil izredno sveto leto usmiljenja kot ugoden čas za Cerkev, da
še močneje in učinkoviteje pričuje
vernikom.
Sveto leto se bo začelo 8. decembra na slovesni praznik Brezmadežnega spočetja. Ta liturgični praznik
nakazuje, kako deluje Bog že od
samih začetkov naše zgodovine. Po
grehu Adama in Eve Bog ni hotel,
da bi bilo človeštvo prepuščeno na
milost in nemilost zlu. Zato je mislil

dovine. Na koncilu zbrani očetje so
močno, kot resnično vetje Duha dojeli zahtevo, da ljudem svojega časa
spregovorijo o Bogu na bolj razumljiv
način. Ko se je sesulo obzidje, ki je
predolgo zapiralo Cerkev v nekakšno
privilegirano utrdbo, je nastopil čas,
da se evangelij oznani na nov način.
Nova etapa evangelizacije, ki obstaja od vselej. Nova zavzetost, ki velja
za vse kristjane, da bolj navdušeno
in prepričljivo pričujejo o svoji veri.
Cerkev je začutila odgovornost, da je
v svetu živo znamenje Očetove ljubezni.

Pred nami je:
• 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;
• nedelja, 17. 5. popoldne romanje na Sveto Goro.

