Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 5.,

6. velikonočna nedelja
šmarnice

GOJAČE ob 19.00
šmarnice
za duše v vicah,
p. n. darovalca, Gojače 8

šmarnice

ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za vse žive in †† Slamič,
p. n. Črniče 67d
MALOVŠE ob 19.00
šmarnice
za žive in ††
p. n. Malovše 35

bl. Alojzij Grozde,
mučenec

torek, 28. 5.,
Margareta Pole,
mučenka
sreda, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

šmarnice
SKRILJE ob 19.30
za vse ††, p. n. darovalcev
spoved za veroučence od 19.00

četrtek, 30. 5.,
Gospodov
vnebohod

KAMNJE ob 19.00
sklep šmarnic
ČRNIČE ob 20.00
sklep šmarnic
za †† starše Bratina in Vodopivec, za † Albina, p. n. Vipava
spoved za veroučence takoj po maši
Kamnje 1a

Ivana Orleanska,
devica

od 18.00 do 18.30 spoved

petek, 31. 5.,
Obiskanje Device
Marije

VRTOVIN ob 19.30 sklep šmarnic
za †† Ivanko in Slavko,
Vrtovin 73

ČRNIČE ob 19.00
sklep šmarnic
za † Slavico in vse †† Fišer in
Mavrič, p. n. Črniče 1b

od 19.00 spoved, po maši češčenje

spoved za veroučence od 18.30

SKRILJE ob 8.00
za † Cvetko Mavrič,
Skrile 91d, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Bovcon, Selo

prva sobota, 1. 6.,
Justin,
mučenec

od 21.00 večerna adoracija do 22.00,
med češčenjem možnost z spoved

od 7.30 češčenje in spoved

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

SKRILJE ob 7.00
za †† starše in sestro Cencič, Skrilje 91d

2. 6.,
Erazem,
škof

ČRNIČE ob 9.00
po namenu
KAMNJE ob 10.30
za †† Bajc, Potoče 5
LOG PRI VIPAVI ob 17.00
za župnijo (od 16. ure spovedovanje)
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Odhajam in pridem k vam
»Vaše srce
naj se ne
vznemirja
in ne plaší. Slišali
ste, da sem
vam rekel:
›Odhajam
in pridem k
vam.‹ Če bi
me ljubili, bi
se razveselili, da grem
k Očetu, saj
je Oče večji
od mene.
In zdaj sem
vam povedal, preden
se zgodí, da
boste verovali, ko se
zgodí.
(Jn 14,27–29)

 Za konec
SPOROČILO – Pozno sinoči sem dobil sms: »Oprostite, ker motim, morda potrebujete drva?«
Odgovoril sem: »Ne!« Zjutraj sem vstal, šel v drvarnico in – drv ni bilo.
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 naslednjo nedeljo:
Apd 7,55–60
Raz 22,12–14.16–17.20
Jn 17,20–26

Kako zelo človek hrepeni po ljubezni in tega pogosto niti ne
ve. Opazujem in se pogovarjam z ljudmi tudi tukaj v zdravilišču. V očeh in kretnjah jim berem iskanje (morda izgubljene)
ljubezni. Tudi ko človeka motijo hrana, red, pravila, ko ga
zelo zaposlujeta bolezen in zdravje, tudi ko išče dnevne novice, vse njegovo bitje hrepeni po ljubezni. A tudi če bi imel
vse, zdravje in vse drugo, ga ne more nič do kraja izpolniti.
Kajti samo ljubezen lahko razodene Očeta in to, kar nam je
Oče v Sinu pripravil.
Jezus v današnjem odlomku odgovarja na Judovo vprašanje, zakaj se ne razodene svetu. Tudi mi bi ga verjetno
vprašali podobno: Zakaj se vendar ne daš spoznati svetu, ki
te odklanja, ki te noče? Naša predstava je, da bi Bog lahko
pokazal svojo pravo podobo, svojo vsemogočnost, red, pravičnost, moč.
Jezusov odgovor na to vprašanje je: »Če me kdo ljubi, se
bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k
njemu in prebivala pri njem.« Bog se lahko razodene le v ljubezni. To pa je težko. Ljubezen smo pokvarili. Razumemo jo
samo še po človeško. Svet Božjega Sina ne ljubi, sovraži ga,
zato se mu ne more razodeti.
Tudi človeka, ki ga noče imeti
rad, ne moreš več videti takega,
kakršen je. Ne more se ti razodeti.
Zato mi je tako težko, kadar vidim
otroke, ki so jim starši omogočili
védenje o Bogu, vrednote, nauke
…, niso pa jih spustili »znotraj« odnosa. V izkušnjo molitve, izkušnjo
ljubezni med Bogom in človekom.
»Odhajam in pridem k vam.«
Marsikateri slavist bi prevod popra-

vil. Toda Kristus ne reče: Odhajam
in se vrnem, temveč odhajam in pridem k vam. Če bi z vnebohodom res
odšel, kot si mi po človeško predstavljamo, in sédel nekje v nebesih na
stol zraven Očeta (kot so nam to po
cerkvah naslikali slikarji), potem bi
se res vrnil. On pa je odšel zato, da
bi lahko med nami zaživel na nov način. Zato je »prišel« in se ni »vrnil«.
Kako nekaj velikega je to. In kako
drugače začneš živeti, ko to odkriješ.
Samo od Kristusovega vstajenja
naprej je mogoč nov način bivanja.
Prej je bil »pri nas«, sedaj je »v« nas
in mi v njem. Njegova ljubezen naredi njegovo in naše telo prosojno. Ker
je prišel in se ni vrnil, je tako zelo
resnično navzoč v evharistiji.
Začni iskati ljubezen na drugačen
način in povsem drugače boš doživljal sveto mašo. Povsem drugače
boš videl tudi ljudi okoli sebe in povsem drugače boš čutil samega sebe.
župnik

Do srede sem še v zdravilišču. Če bo potrebno, me dobite na mobilno številko.
URNIK MAŠ
Jutranje nedeljske maše bodo z junijem ob 7. uri, delavniške v Kamnjah
ob 20. uri.
PRAZNIK
V četrtek je praznik Gospodovega
vnebohoda in tudi sklep šmarnic.
Pred njim so prošnji dnevi. Pri šmarnicah lahko v
teh dneh namesto Marijinih vzamete
litanije vseh svetnikov.
SKLEP ŠMARNIC
Tudi letos pohvala tistim, ki ste

vztrajno in zvesto obiskovali šmarnice. (Morda so bile za otroke nekoliko
težje razumljive.) Pomembna je molitev, ki vas povezuje.
Hvala odraslim, ki ste tudi letos pripravili, spremljali in sodelovali.
Po posameznih krajih se dogovorite,
kdaj boste končali, v četrtek bo skupni sklep pri večerni maši.
VEROUK
Veroučna srečanja se z
vnebohodom v tem tednu končajo, naj to ne bo
tudi konec rednega prihajanja k sveti maši. Po dogovoru s
katehistinjami imate nekateri razredi verouk še v prvem tednu junija.
V Črničah: v četrtek, na praznik, se
namesto pri verouku dobimo zvečer
pri sveti maši, takoj po maši razdelitev spričeval.
V Kamnjah: starši in otroci 1. ter veroučenci 4. razreda se dobimo v četrtek ob 18.30 (pol ure pred mašo).
7. razred se dobimo pri verouku v
sredo ob 17,. uri.
Prvoobhajanci nimate verouka, pridete k praznični maši v četrtek.
Deveti razred se dobimo v sredo ob
18. uri v Kamnjah, spoved in dogovor za Rim.
Za ostale razrede je verouk v tem
tednu ob običajnih urah.
SPOVED ZA VEROUČENCE
Poskrbite za dobro spoved (ne samo
za večje praznike, ampak redno). Ta
teden izberite eno od možnosti:
v sredo pred mašo v Skriljah,
v četrtek, na praznik, med 18. in
18.30 v Kamnjah in takoj po maši v
Črničah,
v petek pred mašo v Črničah in Vrtovinu,
v soboto pred mašo v Skriljah.

ROMANJE OTROK
in staršev na Sveto Goro prvo soboto v juniju; tudi letos vabi lep
dopoldanski program. Sporočite
do četrtka, da se lahko organiziramo za prevoz (avtobus iz Podnanosa). Vračamo se že zgodaj
popoldne.
MLADI, ORATORIJ
V petek vas spet vabim, da se
dobimo v čim večjem številu. Tokrat ob 20.30. Pomembno je, da
nas priprava oratorija povezuje že
prej. Pridruži se animatorjem.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Češčenje in spoved že ta petek in
soboto. Vabljeni k redni spovedi in
češčenju.
BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem že ta petek dopoldne
v Črničah in v soboto v Kamnjah.
POROKA
v soboto bosta na Baču ob 15.uri
sklenila sveti zakon Gregor Vodopivec iz Kamenj in Monika
Gorup iz župnije Pivka. Ob 16. uri
bosta v Pivki sklenila sveti zakon
Marko Rovtar iz Skrilj in Irena
Kruh iz Zagorja pri Pivki. Oba
para priporočamo v molitev.
SHOD V LOGU
V nedeljo, 2. junija, je drugi letošnji shod v Logu. Na njem sodeluje župnija Kamnje s petjem in
molitvijo pol ure pred mašo. Tema
drugega shoda iz papeževe spodbude o svetosti je »Sovražniki svetosti«. Tiste, ki običajno skrbite za
molitev pred mašo, prosim, da se
dogovorite in oblikujete molitev
rožnega venca od 16.30.

SPOMINSKE FOTOGRAFIJE
Na spletni strani si lahko ogledate in
tudi naročite fotografije s praznovanja 100-letnice v Črničah.
ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH
na Brezje bo v soboto, 15.
junija, z Dekanijsko karitas. Zaradi razporeditve
mest se prijavite čim prej
Stanku 031 249 202 ali Julijani 068 603 704. Romarsko mašo ob 10. uri bo letos vodil mariborski nadškof Alojz Cvikl. Na poti
domov kosilo.
VTISI OB ROMANJU
SVETOGORSKE PODOBE
Na spletni strani lahko pobrskate med
vtisi, ki ste jih zapisali v zvezke in risbe otrok v pripravi na misijon.
HVALA!
V nedeljo smo pri nabirki za zvonik
v Kamnjah zbrali 446,60. Pri nabirki
za okna v Črničah smo zbrali 274,34
Hvala vsem darovalcem.
Ob pogrebu † Viktorja Nusdorferja v
Vrtovinu ste namesto cvetja za obnovo zvonika darovali 249,00. Hvala
svojem in vem darovalcem.
Pred nami je:
• nedelja, 9. 6., praznik binkošti;
• nedelja, 9. 6., sklep veroučnega leta; sklepna pot zakonskih skupin k Sveti Luciji;
• binkoštni ponedeljek, 10. 6., maša na Svetem Pavlu;
• nedelja, 16. 6., šagra sv. Vida v Črničah;
• četrtek, 20. 6., praznik sv. Rešnjega telesa
in krvi;
• ponedeljek, 24. 6., romanje z lanskimi birmanci v Rim;
• nedelja, 30. 6., šagra na Svetem Pavlu; šagra na Ravnah; krst otrok v Kamnjah;
• ponedeljek, 1. julija, začetek oratorija.

