Bogoslužje:
teden družine
ponedeljek, 9. 5.,
Izaija,
prerok

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za † Valerijo in Jožefa
Lozarja, Kamnje 62

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
za †† Ivana, Kristino in
Ljubico Krkoč, p. n. Gojače 33

torek, 10. 5.,
Damijan Jožef
de Veuster, misijonar

VRTOVIN ob 19.00 šmarnice
za † Bojana Ušaja,
Vrtovin 38, 30. dan

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za †† starše in brate Persič,
p. n. Črniče 63a

sreda, 11. 5.,
Ignacij Lakonijski,
redovnik

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Alojza Valiča,
Skrilje 38, 8. dan

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
po namenu

četrtek, 12. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za žive in †† Grželj

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za †† vse Cigoj,
p. n. Črniče 91

petek, 13. 5.,
Fatimska Mati Božja

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

RAVNE ob 20.00 šmarnice
po namenu darovalcev

sobota, 14. 5.,

V Zasipu šmarnice
po namenu družin
prvoobhajancev

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za † Vinka Ušaja,
30. dan

Leopold Mandić,
redovnik

Justina,
mučenka

nedelja, 15. 5.,
BINKOŠTI,
Zoﬁja (Sonja)
mučenka

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Volčič, p. n. Črniče 70a
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefa Podgornika, Vrtovin 24
SVETA GORA
za župnijo

romanje

Na binkoštni ponedeljek bo sveta maša na Svetem Pavlu ob 18. uri.

sedma velikonočna nedelja

8. maja 2016
št. 19/16

V družini se naučim
Oče, hočem,
naj bodo tudi
ti, ki si mi jih
dal, z menoj
tam, kjer sem
jaz, da bodo
gledali moje
veličastvo,
ki si mi ga
dal, ker si me
ljubil pred
začetkom sveta. Pravični
Oče, svet te
ni spoznal,
jaz pa sem te
spoznal in ti
so spoznali,
da si me ti
poslal. In razodel sem jim
tvoje ime in
jim ga bom še
razodeval, da
bo ljubezen, s
katero si me
ljubil, v njih
in bom jaz v
njih.«
(Jn 14,27–29)

 Za konec
ŠOLA – »Mama, učitelj je včeraj poslal Tomaža domov, zato ker se ni umil.« »No, in ste se iz tega česa
naučili?« »Seveda smo se. Danes se polovica razreda ni umila.«
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 binkošti:
1. berilo: Apd 2,1–11
2. berilo: Rim 8,8–17
evangelij: Jn 20,19–23

Pred dnevi sem poslušal misijonarja. Živel je z ljudmi v najrazličnejših narodih in potem tudi iz domovine organiziral pomoč
v nekaterih deželah. Vprašali so ga, kako misijonarji zmorejo
opraviti tako veliko delo. Odgovoril je presenetljivo: »Res nekateri delajo velika dejanja in zastavijo svoje življenje. Toda
to je malo v primerjavi s tem, kar naredijo očetje in matere v
svojih družinah.« Tam se začne. Tam se oblikuje ljubezen. Tam
je nekdo za drugega že zastavil vse svoje žaljenje. Tam smo
najprej deležni del usmiljenja, telesnih in duhovnih.
Da bi lahko začutili drugega človeka v njegovi potrebi, se najprej sami znajdemo, da nas je nekdo »začutil«. Ker pa nihče
izmed nas ni živel v idealni družini, na zemlji ne moremo dobiti
izkušnje popolne in svobodne ljubezni, zato nam je Kristus
odprl novo pot. Kakor nekoč otroci v družini se lahko po novi
poti znajdemo v ljubezni tistih, ki se ljubijo, Očeta, Sina in
Svetega Duha. »In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še
razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom
jaz v njih.«
To pomeni izraz »Božji otroci«. Postali smo Božji otroci. Zaradi tega se
pokrižamo. Tam v odnosih znotraj
Boga samega je nekdo že zastavil
življenje zame. Sedaj sledi drugi
korak, da v to ljubezen vstopim tudi
sam. Tu ne gre več »avtomatično«.
Odrešenje ni samodejna zakonitost.
Na meni je, da to svobodno sprejmem. To je vera. Z vero vstopim v
življenje tistih, ki se ljubijo. Ta ljubezen ni naprodaj, je zastonj. In
vendar je prav ta korak za mnoge
tako težak.

Družina spominja na življenje Svete
Trojice. Tam sem deležen življenja,
preden ga razumem. Tam sem se naučil sprejemati in dajati naprej. Papež
nas je povabil, da bi v svetem letu v
družinah premišljevali telesna in duhovna dela usmiljenja. Nekdaj smo
se jih na pamet naučili pri verouku.
Niso oddaljena. Še kako so živa! Dela
usmiljenja niso velika junaška dejanja. Nasprotno. So majhna vsakdanja
dejanja. Skoraj vsa izkusimo in se naučimo v družini.
Vabim vas, da v tednu družine naredimo konkretno nalogo in se spet
na pamet naučimo vseh štirinajst del
usmiljenja. Naredimo to pri šmarnicah
in po družinah, otroci in odrasli. Potem
bomo odkrili, kako pomembna so.
Usmiljenje pomeni »zastonj«, »brez
razloga«. Prav danes se je treba na
novo učiti zastonjskosti. Družina ostaja branik pred trgovsko miselnostjo.
Sreča se nam bo v tem svetu odprla
samo skozi nova sveta vrata zastonjskosti.
župnik

TEDEN DRUŽINE

V tednu pred binkoštimi in svetovnim dnevom
družin, od 9. do
15. maja, letos
obhajamo teden
družine s temo »Družina – tukaj je
usmiljenje doma«. Vabljeni k molitvi
za današnje potrebe družin. Pri svetih
mašah in šmarnicah bomo vsak dan
kratko pomislili, kako lahko v družini ži-

vimo telesna in duhovna dela usmiljenja
in smo odprti za darove Svetega Duha.
Morda si lahko vzamete za domačo nalogo to, da se ta teden v svetem letu
umiljenja spet naučite na pamet telesna in duhovna dela usmiljenja.
Dnevi pred binkoštmi so poseben čas, v
katerem kličemo k Svetemu Duhu. On
edini lahko vero naredi za nekaj živega.
ŠMARNICE
Vabljeni, da se ogrejte in
vztrajate pri vsakdanjih
šmarnicah. Pohvalno je,
da ste se povsod organizirali in da ste
tudi potegnili drug drugega za seboj.
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO
Na binkoštno nedeljo romamo k Svetogorski, da vse tri župnije, Batuje, Črniče
in Kamnje, prosimo
milosti za družine in
vse potrebe naših
župnij. Tudi tokrat ne bo skupnega prevoza. Pomagajte drug drugemu, tudi
starejšim, s prevozom. Vabljeni, da se
povežete in dogovorite tudi za jutranji
odhod na peš romanje. Dobimo se pri
romarski sveti maši ob 16. uri v baziliki. Že pol ure prej vabljeni, da sodelujete pri molitvi rožnega venca.
Na binkošti je tudi vsakoletno romanje
na Vitovlje, sveta maša bo na Vitovljah ob 16. uri.
PEVSKI ZBORI
Pevci zborov obeh župnij vabljeni v soboto po romarski maši na pico v Žogici pod Solkanskim mostom. To bo priložnost, da se ob vsem rednem zvestem
celoletnem sodelovanju srečamo.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v Novi Gorici danes ob 19. uri; to je zadnji
spomladanski termin. Več na
spletni strani.

GOSPODARSKI SVET
ŽGS v Kamnjah se dobimo na srečanju
v četrtek ob 20.30.
MLADI
V petek se dobimo ob 20.30 na mladinskem srečanju, da bomo pripravili
nekaj lepega za oratorij, ki bo letos od
27. do 30. junija. Lepo vabljeni tudi novi
animatorji.
DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV
V soboto se bomo,
kot smo se dogovorili, peljali z vlakom po Soški dolini na Gorenjsko
proti Vintgarju. Po
soteski bomo šli do
cerkvice sv. Katarine, kjer bomo imeli
sveto mašo in prostor za skupni obed.
Vlak odpelje iz Nove Gorice je ob 7.35,
vrnili pa se bomo ob 18.40. Če bo slabo
vreme, se bomo družili kar v prostorih
župnišča v Kamnjah od 9. ure naprej.
VPRAŠALNIK DRUŽINE
Poleg oznanila lahko vzamete vprašalnik
z nagradno igro tednika Družina. Napisane odgovore samo oddate v poštni
nabiralnik.
NABIRKE
Pri nabirki za Ukrajino smo zbrali in
oddali: v Kamnjah 236,70 €, v Črničah
221,53€.
KRST OTROK
bo v Črničah v nedeljo,
29. maja, ob 12. uri, starši, ki bi
želeli v tem času krstiti otroka,
sporočite in se pridružite.

TELESNA
DELA USMILJENJA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lačne nasičevati
žejne napajati
nage oblačiti
popotnike sprejemati
bolnike obiskovati
jetnike reševati
mrliče pokopavati

DUHOVNA
DELA USMILJENJA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

grešnike svariti
nevedne učiti
dvomljivcem prav svetovati
žalostne tolažiti
krivico voljno trpeti
žalivcem iz srca odpustiti
za žive in mrtve Boga prositi

