Nameni svetih maš:

šesta velikonočna nedelja

ponedeljek, 26. 5., KAMNJE ob 8.00
Filip Neri,
za † Vinka Kravosa,
duhovnik
Potoče 50

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

Alojzij Grozde,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za † Gabrijelo Lozar,
Vrtovin 112

ČRNIČE ob 20.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12

sreda, 28. 5.,
Margareta Pole,
mučenka

SKRILJE ob 20.00
za † Stanislava Mužina,
Skrilje 83

MALOVŠE ob 20.00
za †† Rafaela Cigoja,
p. n. Malovše 35

četrtek, 29. 5.,
Gospodov
vnebohod

KAMNJE ob 20.00
za † Slavko Možina,
Potoče 24

ČRNIČE ob 20.00
za † Stanka, Angelo in
†† Rebek, p. n. Malovše 12

petek, 30. 5.,
Ivana Orleanska,
devica

VRTOVIN ob 20.00
za †† Čermelj in Grželj,
Vrtovin 13b

RAVNE ob 20.00
v čast Materi Božji,
p. n. Ravne 10

sobota, 31. 5.,
Obiskanje Device
Marije
sklep šmarnic

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo za rojstvo,
Skrilje 24

ČRNIČE ob 20.00
za †† Volčič,
p. n. Črniče 12

1. 6.

SKRILJE ob 7.45
za †† Zoro, Ivana in Vojka
Bratina, Skrilje 79,

ČRNIČE ob 9.00
za †† Rustja,
p. n. Gojače 39
za župnijo

torek, 27. 5.,

Maksim Emonski, škof pred mašo možnost za spoved

začetek binkoštne
devetdnevnice

SEDMA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Justin,
mučenec

KAMNJE ob 10.30
za † Bernarda Krapeža,
Kamnje 64

25. 5. 2014
št. 21

»Če
me
ljubite,
boste
spolnjevali moje
zapovedi; jaz pa bom
prosil Očeta in dal
vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal
pri vas vekomaj:
Duha resnice, ki ga
svet ne more prejeti,
ker ga ne vidi in ne
pozna. Vi ga poznate,
ker ostaja pri vas in
bo v vas. Ne bom vas
zapustil sirot, prišel
bom k vam. Še malo
in svet me ne bo več
videl, vi pa me boste
videli, ker jaz živim
in živeli boste tudi vi.
Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v
Očetu in vi v meni in
jaz v vas. Kdor ima
moje zapovedi
in se jih drži, ta
me ljubi; kdor pa
me ljubi, tega bo
ljubil moj Oče, in
tudi jaz ga bom
ljubil in se mu
razodel.«
(Jn 14,15–21)

 Za konec
PRIPRAVLJENI – Sosed sosedu: »Sem slišal govorice. Ali je res vaš stric v Ameriki tako bolan, da morate biti
pripravljeni na vse?« »Ne! Ne na vse. Podedovali bomo samo tretjino.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 7. velikonočno nedeljo
1. berilo: Apd 1,12–14
2. berilo: 1 Pt 4,13–16
evangelij: Jn 17,1–11

Vnebohod

V nekem mestu je študentka želela obiskovati bogoslužje v svojem valižanskem jeziku. Imela je dolgo pot do cerkve na drugem koncu mesta. Gospodar
ji je prijazno dejal: »Vedeti moraš, da Kristus ni bil
Valižan.« Dekle je odgovorilo: »Vem, gospod, ampak
meni je spregovoril v valižanščini.«
To je skrivnost Kristusovega telesa, Očetove hiše iz
prejšnje nedelje. To je skrivnost vnebohoda. Obhajali
ga bomo v tem tednu. Kristus je spremenjen in sedaj
obarvan tudi s slovensko barvo. V Očetovi »hiši« je
prostor za vsak jezik, za kri in dediščino vsake posamezne družine.
Da se je ta hiša zgradila, je bilo potrebno telo. Stvarnik je vstopil v svet z deviškim spočetjem in rojstvom.
Zato je bil potreben tudi vnebohod.
Kakor sem sam imel nekdaj izkrivljeno podobo o nebesih, sem jo imel tudi o vnebohodu. Verjetno imate tudi vi kdaj težave s predstavami. »Ne bom vas
zapustil sirot, prišel bom k vam.« To
Jezusovo obljubo največkrat povežemo s koncem sveta, z
drugim Kristusovim prihodom. Vendar Kristus govori
o veliki noči. On nas je »zapustil«, ko je šel v smrt. In
z vstajenjem ni odšel, ampak se je vrnil. Toda vrnil se
je s »preobraženim«, vstalim
telesom. Tistim našim telesom, ki sedaj že lahko živi v
odnosu z Očetom, se pravi v večnem življenju. To večno življenje
je sedaj telesno! To je vnebohod.

In to je zelo pomembno za moje in
tvoje vsakdanje duhovno življenje.
Pomembno je za razumevanje in pravo sodelovanje pri sveti maši. Kako
drugače boste doživljali sveto mašo,
ko boste dopustili, da se bo Gospod
združil z vami tudi telesno. Ne samo
duševno, miselno ...
Z vnebohodom se začenja doba
Svetega Duha, »Duha resnice, ki ga
svet ne more prejeti«. On sedaj Kristusa uteleša v vseh nas. Samo to
predstavljajo cerkve, ki jih obnavljamo. Če bi se Kristus po vstajenju kristjanom kar naprej prikazoval, bi ga
še vedno iskali in predstavljali v podobi zgodovinskega Jezusa. Njegovo
zemeljsko podobo bi samo preslikali v
nebesa. In to žal danes v svojih predstavah marsikdaj še vedno počnemo.
Učenci ga po vstajenju niso takoj
prepoznali. Kristus je spremenjen.
»Tisti dan boste spoznali, da sem jaz
v Očetu in vi v meni in jaz v vas.«
Tako vam želim za letošnji vnebohod,
da odslej Kristusove podobe ne bi iskali več nekje zadaj, v preteklosti, v
Palestini. Izraelska kri Device Marije
je lahko po tebi v tem trenutku pri
Očetu tudi slovenska kri.
župnik

Obvestila:

GOSPODOV VNEBOHOD
V četrtek vabljeni k sveti maši, pred
praznikom so prošnji dnevi za delo,
vreme, letino ...
KARITAS
SPOŠTOVANI, DOBRI LJUDJE!
Ob hudih poplavah, ki so prizadele
ljudi v BIH in Srbiji, vas prosim, da
pomagate s svojimi darovi. Ti ljudje
potrebujejo najosnovnejša sredstva,

da si ohranijo zdravje in življenje. To
so predvsem osnovni pripomočki za osebno higieno in razkužila.
Seveda je dobrodošla tudi hrana z
daljšim rokom. Prav osnovno čistilo in
razkužilo, kot je Varekina, bo reševalo
življenja v prizadetih mestih in vaseh.
Zato zbirajmo ta sredstva in jih s pomočjo škofijske Karitas pošljimo prizadetim ljudem.
Stanko Rovtar
Kontakt: Skrilje 1, telefon: 36-46 342,
ali mobi: 031-249-202.
Slovenski škofje so sklenili, da bo po
vseh slovenskih župnijah nabirka za
žrtve poplav. Tako bomo imeli to nabirko v nedeljo, 1. 6. Polovico zbranih
finančnih sredstev bodo slovenske škofije posredovale nadškofiji Sarajevo,
drugo polovico pa nadškofiji Beograd.
Z omenjenimi sredstvi bomo kot škofije in župnije pomagali žrtvam poplav.
MLADI
Ta teden se izjemoma dobimo na mladinskem srečanju v soboto ob 20.
uri v Kamnjah.
SKLEP ŠMARNIC
V soboto, na praznik Marijinega obiskanja, končujemo letošnjo šmarnično pobožnost. Pohvala vsem otrokom,
pa tudi odraslim, ki ste vztrajali in se
lepo organizirali.
VEROUK
S tem tednom se že konča reden tedenski verouk. Katehetje prosimo,
da prinesete manjkajoča spričevala in
da uredite vse obveznosti. Naslednji
teden bo pred prvim petkom spoved
za vse veroučence.
ORATORIJ
Mladi vas bodo v nedeljo po maši povabili
na mini oratorij za vse

osnovnošolske otroke, zaradi števila
in starosti se informativno čim prej
prijavite Klari: klaracigoj@gmail.
com; 040-593-416, informacije pri
Maticu 041 562 237.

Rodovnik Filipa Terčelja bo
z besedo in sliko predstavil
novinar in profesor zgodovine Tino Mamić. Obiskovalci pa bodo po predavanju lahko tudi preverili, ali
KNJIGA:
so morebiti v daljnem soPOD TO GORO ČAVENSKO
rodstvu s Filipom Terčeljem.
Ob sklepu obnovitve- Predavanje s pogovorom bo v župnijski
nih del na Svetem Pa- dvorani poleg cerkve v Kamnjah v nevlu je izšla knjiga Pa- deljo, 1. junija, ob 19.00. Vstop prost.
vla P. Bratine Pod
to goro čavensko. ČETRTA TERČELJEVA POT NA KOVK
Ni zgodovinska – ta V soboto, 31. maja, vabljeni na že čebo prišla iz tiskarne za trto Terčeljebo pot. Izhodišča peš rosvetopavelsko šagro manj in čas odhodov:
– temveč literarna. – Šturje (Ajdovščina, Cankarjev trg) ob 7.00;
Začne se na Ortaoni v – Budanje, izpred cerkve, ob 7.00;
prvem letu po Kristusu in leta 3000 – Lokavec, izpred cerkve, ob 6.30;
tam tudi konča.
– Col, s parkirišča za cerkvijo, ob 7.30;
Med prvo in zadnjo »zgodbo« je enajst – Otlica, s parkirišča pred cerkvijo, ob 8.30.
pripovedi iz Vipavske doline. – Prispe- »Bazilika Nova pot« (gozdna jasa Pri
vek za tisk je 10 evrov.
Taloških, Kovk 19): 9.30: molitev rožnega venca (KKI Ajdovščina), 10.00:
POTA
sv. maša, kulturni program VipaV nedeljo se bodo pri mašah predsta- vskih tamburašev (Neža Žgur).
vili mladi, ki se odpravljajo v misijone pod imenom POTA. Po maši DVD-JI Z ROMANJA
boste lahko darovali v podporo njiho- Romarji v Rim lahko v tem tednu pri
vemu projektu.
Bernardu Rijavcu dobite posnetke z
župnijskega romanja. Pokličite ga na
PREDAVANJE O DRUŽINI FILIPA TER- 041 566 992.
ČELJA V KAMNJAH
Svetniški kandidat Filip Terčelj je sin SHOD V LOGU
Skriljanke, ki se je omožila v Grivče. Prihodnjo nedeljo bo mesečni shod v Logu;
Med njegovimi predniki najdemo pri- ob 16. uri spovedovanje, ob 17. maša.
imke: Terčelj, Stibilj, Rustja, Bizjak,
Može, Kravos, Slokar in Slejko. Tre- Pred nami je:
nutno imamo kar tri duhovnike (dva • sobota, 7. junij, mavrično romanje otrok
na Sveto Goro;
Stomažana in Kamenjc), ki so Filipovi
•
nedelja, 8. junija, binkošti
daljni bratranci. V Skriljah pa živi da•
nedelja, 15. junija, šagra sv. Vida v Črnines precej njegovih daljnih sorodničah, gostje: Pesem tisočerih zvonov
kov. V Terčeljevem rodovniku je veliko
•
nedelja, 22. junija, šagra na Ravnah; šazanimivih podrobnosti, ki podobno kot
gra na Sv. Pavlu;
v Kristusovem rodovniku kažejo, da
•
nedelja, 29. junija, sv. Peter in Pavel,
gre za običajnega človeka in da svesrebrna maša v Kamnjah.
tništvo ni le privilegij božjih izbrancev.

