velikonočna osmina
velikonočni
ponedeljek, 2. 4,

KAMNJE ob 10.00
za † Zorko Bratina,
p. n. darovalcev krst otrok

Frančišek Paolski,
puščavnik

SVETI PAVEL ob 16.00
za † Nevenko Copič,
p. n. Vrtovin 123
KAMNJE 19.00
v čast Svetemu Duhu za
birmance, starše in botre
za †† Ivana in Ido Vodopivec,
Vrtovin 17a
po namenu
somaševanje, obisk škofa Jurija

torek, 3. 4.,
Sikst I.,
papež in mučenec

sreda, 4. 4.,
Izidor Seviljski,
škof in cerkveni učitelj

četrtek, 5. 4.,
Vincencij Ferrer,
duhovnik

prvi petek, 6. 4.,
Notkar Jecljavec,
pesnik in glasbenik

prva sobota, 7. 4.,
Aleksander,
mučenec

nedelja, 8. 4.,
NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA,
Maksim in Timotej,
mučenca

ČRNIČE ob 9.00
za zdravje,
p. n. darovalca

velika noč

1. aprila 2018

v Črničah ni svete maše

št. 13/18

Pojdimo ven

SKRILJE ob 19.00
za † Emila Bratina,
Skrilje 27

MALOVŠE ob 19.00
za †† Antona in Jožefo Krkoč
p. n. Malovše 6

VRTOVIN ob 19.00
za † Bojana Ušaja,
Vrtovin 38
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje
v Kamnjah ni svete maše

RAVNE ob 19.00
za † Poldko Pegam,
p. n. Ravne 10
ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 19.00
v Čast Svetemu Duhu za
birmance, p. n. darovalca
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
od 18.30 spoved in češčenje
KAMNJE ob 15.00 sveta birma ČRNIČE ob 10.00 sveta birma
v zahvalo in priprošnjo
za vse †† Čotar in Ušaj
Svetemu Duhu, Potoče 55
p. n. Črniče 78a
za duhovne poklice in svetost za družine birmancev
duhovnikov
VRTOVIN ob 7.30
v zahvalo za življenje, Vrtovin 37a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Marjana Marinčiča, p. n. pevskega zbora
KAMNJE ob 10.30
za † Rudija Črmelja, Kamnje 46, 1. obl.

 Za konec
RAZVAJENI SIN – Janezek je bil na služenju vojaškega roka in po nekaj dneh je prejel pismo zaskrbljene
sodobne mame: »Dragi Janezek! Upam, da zjutraj pravočasno vstaneš. Res ne bi bilo lepo, če bi zaradi tebe
morala čakati na zajtrk cela četa.«
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

Stopile so v
grob in zagledale mladeniča, ki je
sedél na desni
strani, ogrnjen z belim
oblačilom, in
so se zelo začudile. On pa
jim je rekel:
»Ne čudite se!
Jezusa iščete,
Nazaréčana,
križanega.
Vstal je. Ni ga
tukaj. Poglejte
kraj, kamor
so ga položili.
Toda pojdite
in povejte njegovim učencem in Petru:
›Pred vami
pojde v Galilejo; tam ga
boste videli,
kakor vam je
rekel.‹
Mr 16, 5–7

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

Sveča pripoveduje: Prižgali ste me in gledate mojo svetlobo. Veselite se moje toplote. Vesela sem, da smem goreti za vas. Sicer
bi ležala v kakšni škatli, nekoristna. Svoj pomen dobivam šele s
tem, ko gorim. Dobro vem, dlje ko gorim, manj me je in vse bližje
je moj konec. »Dogorela je,« boste rekli, in kar je ostalo od mene,
boste vrgli v smeti.
Prižgali smo velikonočno svečo. Znamenje vstajenja. In tudi druge sveče prižigamo. Tudi na grobu. In kaj kmalu jih bodi drugi
prižigali na mojem in tvojem grobu.
Tako kot ta velikonočna sveča imam dve možnosti: da ostanem
v škatli, v temi, ali da gorim in dajem, vse, kar imam. Dati vse.
To se za naše čase zdi grozno, nesprejemljivo. In vendar sebi in
vam voščim, da se ne bi bali dati vsega. S tem »vse« mislim na
odnose. V odnosu z Bogom vam želim, da bi za vedno zapustili
vsakršno računico. Dati le delno je preveč naporno. Ne pušča veselja in se kaže le kot dolžnost.
Voščim vam, da bi se po veliki noči pustili Bogu, da vas osvobodi
strahov, s katerimi nas obremenjuje današnji spremenjeni način
življenja. Kristus te lahko osvobodi ujetosti v bolečino in strah.
Z Njim se ni več treba zapirati v majhne škatle, napravljene iz
vedno bolj »gostih« dnevnih dolžnosti, pričakovanj delodajalcev,
šole, ustanov. Ne pustimo se v bitki s časom zapirati v škatle
pred sovaščani, prijatelji, sorodniki. Življenje je preveč lepo in
enkratno, da bi si ga pustili ukrasti tistim, ki manipulirajo z našo
svobodo.
Kristusovo vstajenje ni mit
iz preteklosti. Ni zgodba, ki se
začne: »Nekoč, pred davnimi
časi ...« Kristusovo vstajenje
se je zgodilo v natančno določenem času. Še več, pri krstu
sem se že začel učiti, kako lahko umiram in vstajam.
Ne bojmo se iti iz škatel, da
nas bo kakor sveče »vedno
manj«. Želim vam, da se ne bi

bali zgubljati, da se ne bi bali staranja
in porazov. Ponesite voščilo tudi bolnim
in starejšim župljanom.
Ena od najkrajših zgodb pripoveduje:
Nekoč je strah potrkal na vrata. Odpret
mu je šla vera v Boga. Pred vrati ni bilo
nikogar.
Voščilu se pridružuje tudi
g. Aleksander Lestan.
župnik

MAŠA NA SVETEM PAVLU
Na velikonočni ponedeljek
ob 16. uri. Lepo vabljeni na pot.
Ob 10. uri je sveta birma in krst katehumenov v Batujah.
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
Tisti, ki se pripravljate na birmo, pridete
te dni k sveti maši. Birmancem predlagam, da tudi doma vsak dan namenite
čas za kratko molitev in poglavje iz Svetega pisma. V torek in petek
je skupna sveta maša, druge
dni pridite k eni od možnosti.
Sodelujete preprosto tako,
da se prostovoljno javite za
branje, in s petjem.
V petek bo še možnost za sveto spoved,
kdor bo želel.
HVALA
prav vsem, ki ste sodelovali in darovali
čas za pripravo praznovanja letošnje velike noči. Posebno težo nosite mežnarji, zborovodje in pevci, strežniki, tisti, ki
poskrbite za urejenost cerkve in za bogoslužje. Vabljeni, da med letom dežurni
z veseljem poskrbite za lepoto cerkve. Z
veseljem opravljeno delo je še posebej
dragoceno.
KRST OTROK
Na velikonočni ponedeljek bo v Kamnjah
prejel sveti krst Rudi Bratina, sin Alekseja in Jane, Skrilje 36a. Njegovo družino priporočamo v molitev.
Starši, ki želite krst, računajte na naslednji datum v Kamnjah v nedeljo, 27. maja.

NOVA KNJIGA
Ob birmi in
škofovem obisku, 7. aprila,
izide razširjena in slikovno
bogata knjiga
ŽUPNIJA SV. MIHAELA NA VIPAVSKEM
IN NJENE CERKVE. Sedem avtorskih pol
besedila in več kot 240 fotografij ponuja
stare in nove podatke o kamenjski župniji, tudi o prenovljenih podružničnih
cerkvah, še zlasti Svetega Pavla na Školju. Delo je prispevek avtorja Pavleta
Bratina k obnovi župnijske cerkve,
vaš prostovoljni dar bo šel v sklad za obnovo zvonika. Knjiga sicer ni naprodaj,
prostovoljni prispevki pa so več kot zaželeni vsaj v višini materialnih stroškov,
ki znašajo nekaj več kot 15 evrov na
izvod. Ohranite lepe spomine na svoje
starše, vas same in vaše otroke.
OBISK ŠKOFA JURIJA
V torek bo v Kamnjah ob 19. uri daroval
sveto mašo in nagovoril starše in botre
škof Jurij Bizjak. Uro pred mašo se bo v
dvorani srečal z birmanci, po maši srečanje za vse v dvorani.
SREČANJE ZA STARŠE, BIRMANCE IN
DRUGE, RADOSTI IN PASTI NOVE TEHNOLOGIJE
V torek po maši v Kamnjah pa bo ob
20. uri v dvorani srečanje za starše
birmancev in vseh drugih veroučencev.
Tudi birmanci ste zraven. Ste pa vabljeni
prav vsi, ki vas področje zanima.
Miha Kramli, ki v Novi
Gorici vodi kliniko za
zdravljenje od nekemičnih odvisnosti, bo
na zelo zanimiv način
predstavil radosti in
pasti nove tehnologije. Kako se soočati z
uporabo pametnih telefonov, s spletnimi
igrami, širjenjem e-športa, odvisnostjo
od zunanjega videza in še marsičesa,
kar je postalo del vsakdanjega življenja.
Kako se s tem soočamo odrasli.

Srečanje bo trajalo približno eno uro.
Vsebina bo zanimiva za starejše in
mlajše.
VEROUK
je v tem tednu reden za torkove in četrtkove skupine. Birmanci nimate verouka.
BIRMA
Vabljeni, da v soboto spremljamo
birmance in botre pri prejemu svete
birme ob 10. in 15. uri. Hvala skritim
botrom molivcem. Hvala staršem za
lepo sodelovanje in hvala tudi birmancem za sodelovanje. Naj ribiška mreža
Cerkve ostane povezana in živa. Dogovorjeni smo, da si v soboto, 12. maja,
z družinami vzamemo čas za skupno
pot. Tako naj nam uspe tudi prvi vikend v juniju.
VABLJENI NA ŽUPNIJSKO ROMANJE
Zbranih nas je 34
romarjev. Še vabim, da se še kdo
pridruži. Zavarovanje odpovedi je treba oddati do torka.
Kljub manjšemu številu bo le manjše
doplačilo. Pot nas bo vodila po poteh
sv. matere Terezije v Srbijo, Makedonijo, Kosovo, Albanijo od 21. do 26. aprila. Podrobnejši program je na spletni
strani. Bo res romanje in duhovna obnova. Z nami bo vodnica Alenka Žibert.
Obiskali bomo Niš, Skopje, Letnico,
Prištino (novo glavno svetišče sv.
Terezije), Tirano, Kruje, Budvo.
Vračali se bomo po
jadranski obali. Pred
romanjem se bomo
dobili na srečanju ob
filmu v soboto, 14. 4.,
zvečer. Pred romanjem nas bo povezovala devetdnevnica.

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Od velikega petka do nedelje se lahko pridružite devetdnevnici Božjega usmiljenja.
Praznik je vpeljal sv. Janez Pavel II.
OBNOVITVENA DELA
Po veliki noči bo treba odstraniti tlak v
prezbiteriju v Skriljah. Prosim, da se dogovorite med seboj, da že čimprej po veliki noči (pod nadzorom spomeniškega varstva) opravimo to udarniško; vsaka hiša
lahko nekaj prispeva za nov oltar in kamniti tlak. Kontaktna oseba je Ivo Mamić.
V Gojačah boste v tem letu do šagre uredili izkop in drenažo na severni strani, inštalacijo in beljenje cerkve. Vabljeni, da
vsaka hiša prispeva nekaj po svojih močeh. Kontaktna oseba je Martin Šinigoj.
Podgorci ste se odločili, da do praznika
Marijinega rojstva obnovite Marijino kapelico. Potrudite se, da vsak nekaj prispeva k
temu; kontaktna oseba je Branko Cingerle.
Velikonočni ofer gre za obe župnijski cerkvi.
VSESLOVENSKO SREČANJE
OČETOV, MOŽ IN SINOV
bo v soboto, 14. 4., pri Sv. Jožefu v Ljubljani; začetek s sveto mašo, ki jo bo daroval
nadškof Zore, nato pogovori, tri delavnice in veliko bogatega programa. Zaželene okvirne spletne prijave, več na spletni
strani.
MOLITEV ZA MISIJON 2019
Pri ofru ste dobili podobico s kratko, preprosto molitvijo. Prvi del je molitev pastirčkov, vidcev iz Fatiime. Vabljeni, da se
jo naučite na pamet in jo kdaj molite tudi
doma. Misijon bo potekal v marcu 2019.

