velikonočna osmina

velikonočni
ponedeljek, 28. 3.,

KAMNJE ob 8.00
za † Branka Rupnika, Potoče 17, 8. dan

Vojan (Bojan),
knez

ČRNIČE ob 10.00 krst otrok
za vse †† Cigoj, p. n. Črniče 91
za †† Radota in Lidijo Fišer ter †† iz družine

torek, 29. 3.,

SVETI PAVEL ob 16.00
za vse †† žrtve vojne, p. n. Gojače
VRTOVIN ob 18.30
GOJAČE ob 18.30
za † Jožefa Kandusa,
za †† Antona in Ivanko Lozar
birmanci
Vrtovin 57
ter † Davorina, p. n. Gojače 43

Bertold,
redovnik

sreda, 30. 3.,
Amadej (Bogoljub),
vojvoda

četrtek, 31. 3.,
Benjamin,
diakon, mučenec

prvi petek, 1. 4.,
Tomaž Tolentinski,
misijonar

prva sobota, 2. 4.,
Frančišek Paolski,
puščavnik

ČRNIČE ob 19.30 vizitacija g. škofa Jurija
po namenu
za †† sestre Krkoč-Tominec birmanci
KAMNJE ob 19.30
MALOVŠE ob 19.30
za † Vando Pišot,
za † Ido in Ivana Vodopivca;
p. n. Malovše 39
birmanci
Vrtovin 17a
od 19. ure možnost za sveto
spoved in češčenje pred mašo
SKRILJE ob 19.30
ČRNIČE ob 19.30
za †† Alojza in Marijo Ušaj, p.
za † Jožefa Kravosa;
n. Črniče 78a
Skrilje 9 birmanci
od 18.00 možnost za spoved in
od 19. ure prvosobotna
češčenje
pobožnost, češčenje in
možnost za sveto spoved
ČRNIČE ob 10.00 sveta birma
v zahvalo za birmansko srečanje in blagoslov staršev in
botrov, p. n. Vesel Mušič
dober namen, p. n. Črniče 39a
KAMNJE ob 15.00 sveta birma
za birmance
za duhovniške in redovniške poklice, p. n. Skrilje

nedelja, 3. 4.,
2. VELIKONOČNA,
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
Rihard, škof

ČRNIČE od 21. do 22. ure adoracija
v svetoletni cerkvi v Logu od 18.30 obhajanje prvih sobot
SKRILJE ob 7.30
za †† Franca Kravosa, Skrilje 77
ČRNIČE ob 9.00
v dober namen
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
krst otrok
za † Božo Kugonič, Potoče 18

 Za konec
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Ne nazaj v svoj svet
»Spomnite se, kako
vam je govoril, ko
je bil še v Galileji:
›Sin človekov mora
biti izročen v roke
grešnih ljudi, biti
mora križan in tretji
dan vstati.‹« Tedaj
so se spomnile njegovih besed. Vrnile
so se od groba in
vse to sporočile
enajsterim in vsem
drugim. Bile pa so:
Marija Magdalena,
Ivana, Marija Jakobova in z njimi še
druge žene, ki so to
pripovedovale apostolom. Toda tem so
se te besede zdele
blebetanje in jim
niso verjeli. Peter
pa je vstal in stekel
h grobu. Sklonil se
je in zagledal samo
povoje. Nato je
odšel domov in se
čudil temu, kar se
je zgodilo.
(Lk 24,5–12)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 5,12–16
2. berilo: Raz 1,9–13.17–19
evangelij: Jn 20,19–31

Marija Magdalena gre h grobu. Vsi gremo proti grobu in
vsi hočeš nočeš gledamo tja. Skala, ki pokrije krsto ali
žaro, je neizprosna. Dokončno sklene neko življenje, vse
tisto, kar smo še upali, načrtovali, skušali zadržati, vse,
kar bi še želeli izreči, narediti.
Ta žena je predstavnica vseh tistih, ki jih je življenje zaznamovalo, in vendar še naprej ljubijo, iščejo. Marija Magdalena
predstavlja krščansko skupnost, ki vstane in gre, medtem
ko drugi ostajajo v svojem svetu. Včasih se tej skupnosti
tudi posmehujejo, ker bi lahko počivala ali počela druge koristne stvari. In vendar gre, čeprav je tam položena skala.
Se prepoznaš v tej ženi? Veliko neizpolnjenega in nedokončanega je morda na tvoji življenjski poti. In vendar slutiš,
da je življenje nekaj več in želiš pripadati neki skupnosti.
Kdor ljubi, pripada. Tudi ko je sam. In ker je ta žena kljub
zlomljeni preteklosti pripadala skupnosti, je v tistem jutru
nepričakovano prepoznala znamenja prav pri grobu. Javno
mnenje ti govori: Raje se drži bolj zadaj, raje se umakni v
svoj svet. Tehnika ti govori: Uporabi! Na voljo imaš odnose
v svoji napravi in imel boš »skupnost«, lahko ostajaš v svojem svetu. Lahko si varen, lahko si umaknjen.
Toda Marija in druge žene so bile pri grobu in so tekle
povedat. Žene so bitja odnosov, može
pa je treba prebuditi. Apostol Peter
je »vstal in tekel h grobu«, vendar je
na začetku hotel vse dojeti predvsem
z razumom: »Sklonil se je in zagledal samo povoje.« Dokler si sklonjen
v svoj svet, ne razumeš. Nekdo te mora
prebuditi. Če boš kljub jezi in razočaranjem ostajal odprt, bo Bog poskrbel, da
te bo življenje samo prebudilo.
Vsi gledamo proti grobu. Tudi Peter.
»Nato je odšel domov in se čudil temu, kar

se je zgodilo.« Šel je raje nazaj domov
gledat televizijo. Šel je raje nazaj v
svoj svet. Toda doma po televiziji nikoli
ne boš izvedel za vstajenje od mrtvih.
Dogodek ostaja samo dogodek.
Marija Magdalena in prva skupnost
kristjanov pa vztrajata na poti ter v
dogodku prepoznata nov način življenja. Kristus ni truplo. Kristus živi na
drugačen način. Zato ga učenci po
veliki noči ne morejo več po človeško
prepoznati v telesni podobi. Tudi tvoje telo ni zapisano truplu. Telo ti je
dano, da lahko ljubiš. Potem ko si okusil, kako je krhko, ko si padal in umiral,
z Marijo Magdaleno dovoli Kristusu, da
iz tvojega telesa naredi zakrament za
ljubezen, ne za truplo.
Iz srca vam voščim blagoslovljeno in v
srcu mirno letošnjo veliko noč. Voščim
vam pripadnosti. Želim, da bi Kristusu
v teh praznikih ponudili svoj grob, vse
tisto, kar vas plaši, kar je vašem življenju ostalo izgubljeno, neizpolnjeno, kar
je negotovo za naprej. Tako se vam
bo proti jutru odkrila skrivnost svetega leta usmiljenja. Položite Kristusa v
svoja težka občutja in spomine, ki so
globoko zapisani v vaše telo. In nepričakovano boste pri svojem grobu začeli
svoje telo živeti na Božji način.
Temu voščilu se pridružuje tudi g.
Aleksander Lestan.
župnik

VEČERNE MAŠE
bodo odslej ob 19.30;
v tem tednu po nekoliko spremenjenem redu zaradi vizitacije in birme.
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
v prazničnem času velikonočne
osmine. Vabljeni vsak dan k bogoslužju in osebni molitvi. Na velikonočni ponedeljek je birma v sosednjih Ba-

tujah ob 10. uri. Razen na velikonočni
ponedeljek prihajate birmanci k maši
skupaj na istem kraju. Sodelujete z
branjem, prošnjami in streženjem.
Tudi drugi župljani, posebej skriti botri molivci, jih duhovno podprimo.
DEVETDNEVNICA
V SVETEM LETU USMILJENJA
teče v času velikonočne osmine do nedelje. Vabljeni k tej preprosti molitvi ponavljanja. Besedilo je na spletni strani.
OBISK ŠKOFA ORDINARIJA
IN SVETA BIRMA
Verniki obeh župnij vabljeni k
maši v sredo ob
19.30 v Črničah. G. škof Jurij
bo popoldne vizitiral obe župniji
skupaj, srečanje pa bo v Črničah.
Ob 18.30 se bo srečal z vsemi birmanci v veroučni učilnici. Vabljeni, da
se pridružite tudi botri. Skupaj s starši pa vabljeni k škofovi maši.
Takoj po maši se bo g. škof srečal s
člani črniškega ŽPS in ŽGS v učilnici, vzemite si čas.
V soboto bo g. škof podelil zakrament
svete birme dvajsetim mladim v obeh
župnijah. Slovesnost bo ob 10. uri
v Črničah in ob 15. uri v Kamnjah.
Lepo vabljeni.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Na velikonočni ponedeljek bo maša na Svetem Pavlu ob 16. uri (v
primeru zelo slabega vremena ob 17. uri v Vrtovinu). Letos bo somaševanje vodil g.
Tomaž Kodrič, doma iz sosednje župnije Brje, župnik in dekan iz Lokve,
Vrem, Divače, ki se nam bo pridružil

skupaj z nekaj romarji gibanja Pot.
Planinska sekcija Kamnje vabi na tradicionalni velikonočni pohod na Malo
goro s pričetkom ob 7.30, ob 11.00
krajši kulturni program.

ADORACIJA
Na predvečer nedelje Božjega usmiljenja bo v Črničah
od 21. do 22. ure adoracija
v zahvalo. Vabljeni.

VEROUK
ŽUPNIJSKO ROMANJE
je v tem tednu spet reden, razen za
Prijavljeni za žubirmance ter v sredo 5. in 6. razred
pnijsko romanje v
v Črničah. Prvoobhajanci v Črničah
Lasalette, Ars in
imate verouk v četrtek ob 14. uri. V
duge kraje romarpetek ni mladinskega srečanja, lahko ske vzhodne Francije od 23. do 27.
se sami dobite v župnišču po 20. uri. aprila plačate do 8. aprila preostali
znesek plačila. Zaradi nekaterih odjav
KRST OTROK
čakalne vrste ni več. Tako se lahNa velikonočni ponedeljek ko še kdo pridruži romanju takoj, ko
bodo prejeli sveti krst v
se sprosti še kakšno mesto. Zato kar
Črničah:
sporočite prijavo. Romarsko (neobveKlara Rupnik,
zno) srečanje bomo imeli predvidoma
hči Roka in Maje, Črniče 109;
v soboto, 16. aprila, zvečer.
Maša Vouk,
hči Petra in Tjaše, Gojače 6d.
HVALA
V nedeljo bodo prejeli
vsem, ki ste v teh dneh pristopili in
sveti krst v Kamnjah:
pomagali pri čiščenju ter krašenju
Kaja Ferjančič,
cerkve in pripravi praznovanja. Še
hči Filipa in Simone, Potoče 52;
posebej hvala zborovodjem, organiPatrik Bratina,
stom in pevcem ter mežnarjem, stresin Boruta in Metke, Kamnje 33a;
žnikom, pritrkovalcem in vsem druTian Eržen,
gim sodelavcem pri bogoslužju.
sin Boštjana in Dunje, Skrilje 30;
Timotej Karidi,
SVETOLETNO ROMANJE
sin Valentina in Petre, Vrtovin 23c;
učiteljev in vzgojiteljev koprske
Nace Miklavčič,
škofije bo 10. 4. (ob 14. uri v Vrhposin Nika in Blažke, iz druge župnije,
lju razlaga mozaika, ob 15. razlaga in
Sr. Kanomlja 13.
vstop skozi svetoletna vrata v Logu,
Njihove družine priporočamo v molitev. ob 16. sveta maša škofa Jurija, ob
17.30 pogovor učiteljev in vzgojiteljev
OBHAJANJE PRVIH SOBOT
s škofom Jurijem). Lepo vabljeni.
V soboto bo v svetoletni cerkvi v
Logu tretje obhajanje prvih sobot. Od
18. ure spovedovanje, ob 18.30 rožni
Pred nami je:
venec, sveta maša ob 19. uri.
• nedelja, 17. 4., prvo sveto obhajilo v Črničah;
V Skriljah bo tokrat v pobožnost v • sobota, 23. 4., župnijsko romanje;
petek zvečer, tam bomo birmance • nedelja, 1. 5., začetek šmarnic;
8. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
na zadnji dan devetdnevnice posvetili •• nedelja,
nedelja, 15. 5., binkošti, teden družine.
Marijinemu brezmadežnemu srcu.

