Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 4,

6. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† Antona, Marijo in
Stanka Čermelja, Kamnje 3b

GOJAČE ob 19.30 šmarnice
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

Bonifacij IV.,
papež

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Antona Lebana,
Vrtovin 11

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

sreda, 9. 5.,

v Skriljah ni svete maše

ČRNIČE ob 16.00
šmarnice
pogrebna za † Franca Ušaja,
Črniče 23

Gizela,
opatinja

torek, 8. 5.,

šmarnice

Izaija,
prerok

četrtek, 10. 5.,

KAMNJE ob 19.00 šmarnice

Gospodov vnebohod, za † Jožefa in †† starše
Damijan Jožef de Veuster, Rustja, Potoče 55
misijonar
od 18.15 spoved za prvoobhajance in
možnost za druge

petek, 11. 5.,

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
po namenu
ustanovna, p. n. župnije
adoracija po maši do 21.30

Florijan (Cvetko),
mučenec

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za †† starše Feuče,
Vrtovin 41

ČRNIČE ob 19.30
v zahvalo,
p. n. Črniče 12

sobota, 12. 5.,

v Tamarju, po namenu

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
za † Franca in vse ††
Podgornik, Črniče 69

Ignacij Lakonijski,
redovnik

nedelja, 13. 5.,
7. VELIKONOČNA
NEDELJA,

VRTOVIN ob 7.30
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

Fatimska Mati Božja

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Janija Petrovčiča, p. n. darovalcev
KAMNJE ob 10.30
prvo sveto obhajilo
za prvoobhajance, p. n. darovalca

šmarnice
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Svoboden ali/in zavezan
Kakor je Oče
mene ljubil,
sem tudi jaz
vas ljubil.
Ostanite v moji
ljubezni! Če boste izpolnjevali
moje zapovedi,
boste ostali v
moji ljubezni,
kakor sem tudi
jaz izpolnil zapovedi svojega
Očeta in ostajam v njegovi
ljubezni. To
sem vam povedal, da bo moje
veselje v vas in
da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja
zapoved, da se
ljubite med seboj, kakor sem
vas jaz ljubil.
Jn 15,9–12

 Za konec
BOG – »Jaz sem Bog v naši družini!« »Kako to misliš?« »Vsi se obnašajo do mene, kot da me ni!«

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 vnebohod:
1. berilo: Apd 1,1–11
2. berilo: Ef 4,1–13
evangelij: Mr 16,15–20

Znana grška zgodba o Odiseju pripoveduje: Ko se je vračal v
domovino, je Odisej plul po morju, kjer so prebivale sirene. Vedel
je, da so številni mornarji, ko so pluli v njihovi bližini, omamljeni
od njihovega petja, doživeli brodolom. In ker je ljubil svojo ženo
Penelopo in jo je hotel za vsako ceno spet videti, enako kot tudi
svojo deželo Itako – kaj je storil? Naročil je svojim mornarjem, naj
ga privežejo k ladijskemu jamboru in da ga v nobenem primeru ne
smejo odvezati, čeprav bi jih sam rotil, naj to storijo. Svojim tovarišem pa je zalil ušesa z voskom, da tudi njih ne bi premamilo petje.
Ko so pripluli do kraja, je Odisej omamljen od pesmi kričal in rotil, toda vrvi so ga rešile, in ko je minila skušnjava,
je bil vesel, da ni podlegel in da je bil še na poti proti domu.
Ker se je svobodno dal privezati, se je rešil pred brodolomom.
»To je moja zapoved, da se ljubite med seboj.« Ali je ljubezen lahko zapoved? Je mogoče ljubiti pod prisilo? Je mogoče ljubezen ukazati? In vendar Jezus ob slovesu daje jasno
zapoved. Ljubezen je v tem, da se »zavežeš in prideš čez«.
Dve vrsti zapovedi sta. Prva je od zunaj, druga od znotraj.
Dokler Bog v naši veri še vedno ostaja »nad oblaki«, tudi cerkvene zapovedi doživljamo od zunaj. In prav to marsikoga oddalji od Cerkve. Toda Jezus že govori v preteklem času: »Kakor
je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.« Vmes se je nekaj
zgodilo. Vmes se je zgodil krst. Bog se je s smrtjo zavezal. In
ta ljubezen je lahko šla preko smrti. Veren sem, ker je nekdo že pred mano dal
življenje. In to lahko sprejmem ali ne.
Zgodi se, da tudi po vstajenju še ostajamo v stari zavezi. Kakor da je še vedno
treba zapovedi živeti, da bi se opravičili, da
bi ugajali, da bi si zaslužili … Taka ljubezen
ni svobodna. Tudi ljubezen brez zapovedi
ni svobodna, ker bom prej ali slej ob poti
zaslišal glas siren, in ta me bo zapeljal.
Premajhen sem, da bi lahko do konca ljubil

sam. Potrebujem Cerkev, potrebujem
zavezo, ki se je zgodila že pred mano.
Že roditi se nisem mogel sam, iz svoje
volje. Nekdo se je zame zavezal, preden sem lahko vedel. Koliko manj bi
lahko veroval sam, iz svoje moči! Cerkev ni bila in ni popolna. Kakor mož
in žena potrebujemo nekoga, ki »nas
moti«. To nas rešuje pred nami samimi. Zato sprejmimo Cerkev kot velik
dar, ki si ga nikakor nismo zaslužili.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 17. uri, tema: življenje iz krsta. Od 16. ure naprej spovedovanje.
ŠMARNICE
Pohvala staršem in otrokom, ki ste letos lepo »zagrabili« in se med seboj
spodbujate k rednemu
obiskovanju
šmarnic.
Kljub številnim drugim obveznostim se z dobro voljo
lahko zgodi veliko lepega. Otroke naj po
šmarnicah kdaj povezuje tudi skupna
igra in razposajenost.
v Črničah, Malovšah in Skriljah ob 20.00, na
Ravnah, v Kamnjah in Gojačah ob 19.30, v
Vrtovinu, Podgori in Potočah ob 19.00
GOSPODOV VNEBOHOD
Vabljeni k sveti maši na slovesni praznik v četrtek ob 19. ali 20. uri. Po
maši adoracija v Črničah, tudi ta četrtek
bomo izročali družine prvoobhajancev.
PRIPRAVA NA KRST
se začne v torek ob 20. uri v Marijinem domu pri cerkvi
v Šturjah. Mlade družine vabim, da resno
vzamejo krst.

ROMANJE NA SVETO GORO
Z župnijo Batuje smo se dogovorili,
da letos župnijsko romanje prestavimo na jesen. Takrat bomo poromali s
prošnjo za blagoslov misijona. Otroci in
starši pa vabljeni na mavrično romanje prvo soboto v juniju.
DRUŽINE BIRMANCEV V TAMAR
V soboto se z družinami birmancev odpravljamo v Tamar. Iz Planice
bomo hodili pribl. uro
peš in imeli mašo pri
kapeli z mozaiki. Potem skupen obed in
druženje. Odhod ob 7. uri. Število udeležencev sporočite vsak svojemu predstavniku staršev.
VEROUK
bo ta teden reden; odpade za 2. razred v
Kamnjah. V sredo zaradi pogreba za birmance v Črničah pol ure prej, ob 15.00.
MLADI, ANIMATORJI
Dogovorili smo se, da se dobimo spet
v petek, 18. maja. Vabljeni, da se še
pridružite.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo bo v Kamnjah 11 otrok prejelo prvo sveto obhajilo. Spremljajmo
jih vsi župljani. Na vnebohod ob 18.15
spoved za prvoobhajance in druge.
ZAHVALA OB POROKI
Kar dve sodelavki, katehistinji v Kamnjah, sta se v zadnjem času poročili.
Ob poroki velika hvala Niki Ušaj in Anji
Lozar za tesno večletno sodelovanje v
župniji od malih nog pri streženju, petju
in poučevanju verouka. Naj Bog blagoslavlja vajino pot v zakonu in nam daje
vedno novih sodelavcev.
KNJIGA O ŽUPNIJI KAMNJE
z mnogimi zanimivimi podatki na enem
mestu in slikovnim gradivom na skoraj 200 straneh. Ni naprodaj, z darovi
zbiramo sredstva za obnovo zvonika in

hvala vsem, ki ste že darovali. Knjiga je še na zalogi, naj zbrani spomini
pridejo v vsak dom.
NABIRKA ZA OLTAR
Danes pri prvi sveti maši v Skriljah.
Hvala domačinom, ki ste v tem tednu
peljali naprej dela na tlaku v cerkvi.
VABILO
Planinska sekcija Kamnje vabi danes. v nedeljo, 6. maja, na pohod po
krožni poti skozi zaselke. Pričetek ob
13.30 na igrišču v Kamnjah, sklep na
izhodišču, druženje ob dobrotah iz nahrbtnika. Hoje je za pribl. 3 ure.
***
NEKAJ OPOZORIL IN NAPOTKOV
ZA LEPO BOGOSLUŽJE
Slava: Pri molitvi slave se še vedno
sliši napačno: »ki odjemlješ«. Pravilno
je »ti odjemlješ, ti sediš na desnici«.
Svet: med mašo se sliši napačna izgovarjava: »svet, svet …, ki prihajaš«.
Pravilno je: »ki prihaja«. Ta del molitve je vzet iz Svetega pisma.
Očenaš: Podobno, kot se je na cesti
razpasla navada, da mnogi vozniki več
ne nakažejo smeri, preden menjajo
vozni pas, se je pri molitvi očenaša
razširilo opuščanje »amen«. Tega izpustimo samo pri maši, ker se molitev
nadaljuje. Amen pomeni pritrditev temu, česar ne moremo do konca razumeti ne izraziti.
Pri molitvi očenaša nekateri molijo »kakor je
v nebesih, tako je zemlji«. Prav je brez »je«:
»kakor v nebesih tako na zemlji«.
Navade in razvade
Križ in poklek. Križ naj bo lep in počasen. Če se le iz navade površno pokrižamo, bo to postalo »del nas« vse do
zadnje ure. Pokrižajmo se lepo, ker se
bomo nekoč zadnjič.

Poklek, če zaradi različnih razlogov ne
moremo poklekniti, je bolje, da se spoštljivo priklonimo. Če pa je to postalo
le slaba navada, jo velja popraviti in
vzravnano poklekniti do tal.
Žvečilni gumi med sveto mašo ni primeren, tudi če ga nekateri »dajo na stran«
med svetim obhajilom.
Prenosni telefon med
mašo izklopimo!
»Hitrost« molitve
Individualistična molitev: Zelo moteče je, če
pri bogoslužju prehitevamo ali zaostajamo.
Bogoslužje ni zasebna
molitev in je pomembno, da »slišimo«
druge ter se pridružimo.
Ljudsko petje: Zelo pohvalno je, ker
prav v vseh cerkvah skrbite za petje
tudi ob delavnikih. Pomembno pa je,
da se to petje ne vleče; tisti, ki začne,
mora že na začetku malo pospešiti in
tudi vmes skrbeti, da je petje dovolj
hitro in živo.
Spremljanje zborovskih pesmi: Ni
prav, da utihnemo, ko poje zbor pesmi,
ki so poznane. Lepo je, da se pridružimo in da čim več navzočih poje. Še
posebej to velja za glavne dele, kot so
Amen, Gospod usmili se, Jagnje Božje …
Prostor v cerkvi: Premagajmo odpor
in pridimo bliže oltarju, če se da. Še
posebej mlade spodbujam, da premagajo same sebe in sedejo bliže. Zadaj
je sicer (tudi če se sam vživim) bolj
»varno«, vendar je maša največkrat
tam veliko bolj oddaljena in dolgočasna.

