velikonočna osmina
ponedeljek, 17. 4.,
Robert,
opat

torek, 18. 4.,

KAMNJE ob 8.00
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29

ČRNIČE ob 9.00
za † Budimirja Preradovića,
Gojače 22, 30. dan

SVETI PAVEL ob 16.00
v zahvalo za sozakonca in
skupno pot, p. n. Vrtovin 78a

16. aprila 2017

Evzebij,
škof

VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Lozar,
Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 16.00
pogrebna za † Miroslava
Lozarja, Ravne 7

sreda, 19. 4.,
Leon IX.,
papež

SKRILJE ob 19.00
za † Karla in vse †† Zgonik,
Skrilje 51

MALOVŠE ob 19.00
za žive in †† Podgornik,
Malovše 45

četrtek, 20. 4.,
Neža Montepulčanska,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za † Rudolfa Črmelja,
Kamnje 64, 8. dan

za ††starše in vse †† Krkoč,

petek, 21. 4.,
Anzelm,
škof in cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za † Bojana Ušaja,
Vrtovin 38, 1. obl.

RAVNE ob 19.00
po namenu

sobota, 22. 4.,

SKRILJE ob 8.00
za vse †† Saksida,
Skrilje 1a

ČRNIČE ob 19.00
po namenu
ČRNIČE
od 21.00 do 22.00 adoracija

Leonid,
mučenec

nedelja, 23. 4.,
NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
Jurij,
mučenec

ČRNIČE ob 19.00
p. n. darovalcev

KAMNJE ob 7.30
za † Franca Rustja, Potoče 33
ČRNIČE ob 9.00
za † Danila Cigoja, p. n. Malovše 38
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo za dar novega življenja in za zdravje
v družinah, Potoče 57
krst otrok

Pred nami je:

•
•
•
•
•
•
•
•

velikonočna nedelja

od 27. do 30. 4., župnijsko romanje v Prago in Velehrad (sedeži so polni);
prva sobota, 6. 5., v Logu;
nedelja, 7. 5., prvo sveto obhajilo v Črničah;
torek, 9. 5., začetek priprave staršev na krst v Šturjah;
petek, 12. 5. začetek (intenzivne vikend priprave) na zakon na Kapeli;
sobota, 13. 5., v Logu obhajanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi;
sobota, 14. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah.
nedelja, 18. junija, praznovanje 75 let mašniškega posvečenja g. Aleksandra Lestana ob
šagri v Črničah (maša popoldne).

 Za konec

V ŠOLI – Učitelj v šoli: »No otroci, kdo mi lahko pove, kako je deluje država?« Janezek dvigne roko: »Država je kot
čezoceanska ladja, gospod učitelj. Predsednik je kapitan, ministrstva so posadka, ki vodi državo čez nemirne valove, skozi nevihte in druge težave.« »Zelo dobra razlaga! »No, kaj pa ljudstvo?« »To so pa potniki.« »In kaj delajo?« »Ja, bruhajo!«

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
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Tudi čas je rešen
»Za ves denar na svetu ni mogoče kupiti časa,« pravi kitajski
pregovor. Sv. Katarina Sienska pa svetuje: »Ne čakajte na čas,
kajti čas vas ne bo čakal.«
Rad bi vam voščil zares blagoslovljeno veliko noč! In letos sebi
in vsem prav posebej voščim, da bi »imeli čas«. Staršem, da bi
v nenehno pomanjkanje časa spustili Boga, da bi si upali »izgubljati« čas za tisto, kar bo na koncu edino ostalo, da bi vam Bog
lahko podaril nov čas za vas in za otroke. Mladim voščim, da bi
pogumno stopili v čas, ki vam je dan in se ne bo vrnil; da ne bi bili
»mladi upokojenci«, temveč bi znali razburkati zaspano gladino
okoli sebe. Vsem, ki ste kakor koli ostali sami, ki se vam morda
ni izpolnila življenjska želja ali se vam je že izpolnjena kakor koli
sfižila, želim, da bi v vstalem Kristusu prestopili prag občutja,
da je čas izgubljen ali zamujen in ga ne bi poskušali osmišljati
in izpolnjevati z minljivimi tolažbami. Zaznamovanim z boleznijo
voščim trdne vere, da čas strahu in negotovosti lahko živite še
bolj polno in ravno zaradi ran, ki so tudi na vstalem Kristusovem
telesu, zares »živite«. Starejšim voščim, da bi na preteklost že
gledali »obrnjeno« s pogledom iz groba, iz krstnega kamna, in ne
s pogledom v smeri proti posvetnemu koncu. Otrokom pa voščim,
da vam ne bi bilo treba že sedaj nenehno gledati na uro, da bi
vam vstali Jezus dal izkusiti čas, ki je »zastonj«, čas za igro; da bi
ta dragoceni zastonjski čas podarjali drug drugemu in ne zaslonu
na tablici ali telefonu.
V tednu po veliki noči kristjani obhajamo »osmi dan«. Prvi kristjani
(Jn 20,4–3)
so mu dali to ime, ker jim je pomenil dan, v katerega smo s svetim krstom prestopili iz »ujetoOdlomki Božje besede
na nedeljo Božjega
sti sedmih dni«. Kristus je vstal dan po »sedmem
usmiljenja:
dnevu«, dnevu sobotnega počitka, ko je
1. berilo: Apd 2,42–47
počival v grobu. To je bil staroza2. berilo: 1 Pt 1,3–9
vezni Gospodov dan, dan, ko je
evangelij: Jn 20,19–31
Bog sklenil stvarjenje in izpeljal
izvoljeno ljudstvo iz Egipta.
Bog je stvarjenje izpolnil, ko
ga je iztrgal naravi in s tem
Prvi dan tedna
je prišla Marija Magdalena
navsezgodaj,
še v temi, h
grobu in je
videla, da je
kamen odstranjen od groba.
Tedaj je stekla
in prišla k
Simonu Petru
in k drugemu
učencu, ki ga
je imel Jezus
rad, ter jima
rekla: »Gospoda so vzeli
iz groba in ne
vemo, kam so
ga položili.«
Peter in oni
drugi učenec
sta šla ven in
se odpravila h
grobu.

smrti. Resnično stvarjenje se je zgodilo
na velikonočno jutro. Zato je to »osmi
dan«. Praznovanje velikonočne nedelje
je zato raztegnjeno na osem dni. V tem
času so novokrščenci nosili bele obleke, znamenje, da je njihova narava že
preoblečena v Jezusovo božje-človeško
življenje.
Danes pa je ta »osmi dan osmega
dne« nedelja Božjega usmiljenja. Živimo namreč v dobi, ko smo si z znanjem
in tehniko marsikaj zelo olajšali. Hkrati
pa so nam prav ti časi ukradli čas. To je
svet, ki se hoče vračati nazaj k naravi
in ne ve, da nazaduje, da se s tem vrača nazaj na sedem dni. Tak naravni čas
otrokom in odraslim vedno bolj krade
nedeljo. Nedelja pa je mala velika noč.
Ko bomo pustili zasuti nedeljo, bomo
zasuli vse, tudi svoj grob. Želim vam, da
bi vstali iz teh sodobnih grobov.
Voščilu se pridružujeta tudi g. Aleksander Lestan in bogoslovec Blaž Kernel.
župnik

VELIKONOČNA OSMINA
Vsako bogoslužje v velikonočni osmini
je »en sam dan«, ni običajnih sedmih
dni v tednu. Kristjani se veselimo svojega krsta in vstajenja od mrtvih. V tem
času obhajamo devetdnevnico Božjega
usmiljenja.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Na velikonočni ponedeljek bo maša
na Svetem Pavlu v cerkvi ob 16. uri.
Blagoslovili bomo nov ambon v cerkvi.
(če bo zelo slabo vreme, pa ob 17. uri v
Vrtovinu).
VEROUK
je razen velikonočnega ponedeljka spet reden do prvomajskih počitnic.

SREČANJE ZA STARŠE
Za starše prvoobhajancev v Črničah
bo srečanje na velikonočni ponedeljek
ob 20. uri. Za starše prvoobhajancev v
Kamnjah pa v soboto ob 20. uri
MLADI
Dobimo se na rednem
mladinskem srečanju v
petek ob 20. uri.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine bo v
sredo ob 20. uri v Kamnjah, srečanje
prve pa v četrtek ob 20. uri v Črničah.
ADORACIJA
Na predvečer nedelje Božjega usmiljenja
bo v Črničah v soboto od 21. do 22.
ure adoracija. V tišini in pesmi se bomo
zahvaljevali za dar odrešenja. Vabljeni.
KRST OTROK
Na nedeljo Božjega usmiljenja bodo v Kamnjah
med sveto mašo ob 10.30
prejeli sveti krst:
Katarina Sluga, hči Simona in Urške,
Kamnje 49;
Lara Pegan, hči Roberta in Patricije,
Potoče 57;
Lijan Šavli, sin Roberta in Klarise,
Potoče 22;
Njihove družine priporočamo v molitev.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Rudolfa Črmelja ste
namesto cvetja za cerkev v Kamnjah
zbrali in darovali 300 €. Hvala domačim in vsem darovalcem!
HVALA
vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri
praznovanju velike noči. Brez vseh vas,
ki poskrbite za mnoge na videz samoumevne stvari, prazniki ne bi bili tako
doživeti.

TEČAJ FERTILITYCARE
FertilityCare je znanstveno utemeljena in visoko zanesljiva metoda naravnega načrtovanja družine. Zakoncema
pomaga zanositi ali pa se nosečnosti
izogniti. Poleg informacij o plodnosti
in zdravju daje metoda poudarek tudi
povezanosti med zakoncema, odpira
pogovor o čudežu življenja in je dobra popotnica pri trudu za uresničevanje poročne obljube. Tečaj se začne
13. maja 2017 v Vipavskem Križu. Prijave in
informacije: info@najinaplodnost.si.
DELAVNICE ZA MAME IN HČERE
»Čudovita princesa« Program (od 9.
do 12 let) deklicam pomaga, da se seznanijo s svojo dekliškostjo oz. ženskostjo, da na zabaven način spoznajo
spremembe, s katerimi se bodo srečale v puberteti, ter jim daje moč in
zaupanje, da se v svojem telesu, ki se
iz dneva v dan spreminja, počutijo dobro. Program omogoči, da se deklice in
mame lažje pogovarjajo o vseh temah,
ki se tičejo odraščanja. Četrtek, 7. 9.
2017, od 17.00 do 19.30 ure v župnišču v Šempasu. Informacije in prijave
na tel. 031 676 587 (Martina) do zasedbe prostih mest.
OBLETNICA KRONANJA IN ROMANJE
Ob blagoslovu velikonočnih jedi ste
letos dobili podobo
Svetogorske z molitvijo. Smo v letu
zelo
pomembne
obletnice. 300. obletnica kronanja
svetogorske podobe je priložnost, da
še posebej Primorci obnovimo zaupanje v obljubo, ki jo je Marija dala
na tem našem svetem kraju. Letos se
bomo zbirali pri svetogorskih šmarnicah. Naše običajno spomladansko
župnijsko romanje pa bomo na željo
škofa Jurija povezali s skupnim junij-

skim romanjem in slovesnostjo, ki bo na
Sveti Gori v nedeljo, 25. junija, popoldne.
Že sedaj vabljeni na župnijsko peš romanje v soboto, 24. junija, ko se bomo
udeležili večerne slovesnosti in procesije
z lučkami. V tem času številni starši ob
koncu šole pohitite na prvi dopust. Starše veroučencev še posebej vabim, da
letos date prednost temu romanju. Videli boste, da boste deležni drugačnega
počitka. Omogočite posebno varstvo za
svojo družino.
IZ VOŠČILA ŠKOFA JURIJA
Velika noč je povezana
s križem in brez križa
ni velike noči; nedeljske radosti in vstajenja ni brez petkovega
križa in trpljenja! Zato
ni presenetljivo, da
molitvene himne svetega tridnevja tako
prostodušno in zgovorno opevajo in slavijo znamenje križa. Kakor v himni pri
jutranjih hvalnicah: »Zvesti križ, edino ti
si plemenito res drevo, ni lesa, ki rasel,
cvetel, sad poganjal bi tako, sladki les na
sladkih žebljih nosiš breme presladko!«
Kakor je že prej napovedal naš Gospod:
»Moj jarem je prijeten in moje breme je
lahko!«
Tudi zaradi te resnice in te povezave je
velika noč lahko slavje vsakega človeka. Kakor pred oltar nikoli ne stopimo
praznih rok, saj imamo vedno nekaj,
kar lahko položimo nanj, od prošnje do
zahvale, od daritve do žrtve, tako tudi
velikonočnega jutra nikoli ne pričakamo
praznih rok, vedno vsak s svojim križem,
zdaj večjim zdaj manjšim, zdaj težjim
zdaj lažjim, nikoli brez njega!
In vsako velikonočno jutro s svojo resnico in svojo obljubo naredi, da je vsak naš
križ, takšen ali drugačen – poveličan!
dr. Jurij Bizjak, koprski škof

