Bogoslužje:
teden molitve za duhovne poklice

ponedeljek, 20. 4.,
Teotim,
škof, misijonar
torek, 21. 4.,
Anzelm,
škof in cerkveni učitelj
sreda, 22. 4.,
Leonid,
mučenec

3. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.00
za † Staneta Jelenca
in vse ††, Vrtovin 78a

GOJAČE ob 19.00
za †† Lozar in Vidmar,
p. n. Gojače 43

VRTOVIN ob 19.00
za †† Stanislavo Bavčar,
Vrtovin 95a, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca in †† Podgornik,
p. n. Črniče 69b

SKRILJE ob 8.00
MALOVŠE ob 19.00
v zahvalo Sveti Trojici in
po namenu darovalcev
Materi Mariji, p. n. darovalca

četrtek, 23. 4.,
Jurij,
mučenec

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Krkoč in Šelj,
Potoče 8a

ČRNIČE ob 19.00
po namenu darovalcev

petek, 24. 4.,
FIdelis iz Sigmaringena,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za † Dušana Rebka,
Vrtovin 10b

ČRNIČE ob 19.00
za prvoobhajance
in njihove družine

sobota 25. 4.,
Erminij,
opat

SKRILJE ob 8.00
za †† Štor,
Skrilje 76

ČRNIČE ob 19.00
za †† Bogdana in Štefko
Pikec, p. n. otrok

nedelja, 26. 4.,
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
nedelja Dobrega
Pastirja
Klet in Marcelin,
papeža

KAMNJE ob 7.30
za † Franca Rustja,
Potoče 33
ČRNIČE ob 9.00
za duše v vicah, p. n. Perot, Gorica
za župnijo
prvo sveto obhajilo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Kante,
Skrilje 77

19. aprila 2015
št. 16

Duh nima mesa in kosti
Vznemirili so se
in obšel jih je
strah. Mislili so,
da vidijo duha.
Dejal jim je: »Kaj
ste preplašeni
in zakaj se vam
v srcu oglašajo
dvomi? Poglejte moje roke in
moje noge, da
sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh
nima mesa in kosti, kakor vidite,
da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim
je pokazal roke
in noge. Ker pa
od veselja še niso
verjeli in so se
čudili, jim je rekel: »Imate tukaj
kakšno jed?« Ponudili so mu kos
pečene ribe. Vzel
jo je in jo vpričo
njih pojedel.
Lk 24, 37–43

 Za konec
IZJAVE OTROK – Otroci odgovarjajo na vprašanja o družini. Eden izmed njih razloži: "Pri nas imajo
moški lahko samo eno ženo. To se imenuje monotonija."
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 4. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 4,8–12
2. berilo: 1 Jn 3,1–2
evangelij: Jn 10,11–18

Kako ostati zbran pri sveti maši? Kako ostati zbran pri
molitvi? Kako doseči, da maša ne bo nezanimiva in dolgočasna? Kako molitev prepletati z vsakdanjimi opravili, da
ne bo ločena od življenja? Odgovor je v »telesnosti« naše
vere, česar ne neham ponavljati. Po toliko stoletjih razvoja
krščanske misli nas mora Kristus danes še posebej spomniti: »Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in
kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Sv. Janez Pavel nas
je ob vstopu v tretje tisočletje spomnil na telo in razlagal,
da zveličanje ni v tem, da se bo duša rešila telesa. Duša
v nas ni ujetnica. Ni res, da se bomo rešili, čeprav imamo
telo, ampak zato, ker imamo telo.
Za vnovično odkritje telesa je najprimernejši ravno velikonočni čas. Učenci so šele sčasoma doumeli, da Kristus
v vstalem telesu ni odšel, ampak se je vrnil. Umetniki so
sicer dobronamerno slikali na strope cerkva oblake in nad
njimi Kristusa, Marijo, svetnike. Toda s tem so morda v
nas ustvarili napačno predstavo. Kje je sedaj Jezus s svojim telesom? Kako naj bo moje telo pri maši in molitvi s telesom v nebesih, če so ta nebesa oddaljena »na stropu«.
Nebesa so res »zgoraj«, vendar to predvsem pomeni, da
so zunaj našega nadzora, zunaj te ozke zemeljske
doline. Kristus se je vrnil k Očetu in s seboj »potegnil« tudi vso
našo telesnost. Umaknil se je našim očem, vendar se s telesom ni
umaknil. Njegovo telo je sedaj poduhovljeno. Ni več omejeno na en
kraj in čas, vendar je še vedno pravo telo in ne duh. Pred učenci uživa
pravo zemeljsko hrano.
Božji Sin se je utelesil v Nazaretu. Hodil je s pravimi stopali po
naši zemlji, doživljal življenje z

našimi čutili in čustvi. Dokončno se je
utelesil šele s smrtjo. Poistovetil se je
s skrajnimi brezni naše usode. Sedaj
so učenci razumeli njegove besede:
»Treba je, da se dopolni vse, kar je o
meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Po vstajenju pa se
začenja naše utelešenje. Sedaj se mi
utelešamo v njegovo živo telo. Utelešamo se vanj, ko na nov način živimo odnose, ko se združujemo z njim
v zakramentih. Utelešamo se vanj, ko
dopustimo, da njegovo Božje človeško
življenje v nas puživa naše grešno in
umrljivo zgolj naravno življenje.
Odkar se pri molitvi ne mučim več s
tem, kako bi zbral misli, kako bi razumel, kako bi doživljal, molim povsem
drugače. Ko sem pri maši in ko mašujem tako, da sem tam »cel«, skupaj s svojim telesom, povsem drugače
sprejemam sveto evharistijo. Začnite
to zavestno vaditi in čez čas boste odkrili, kako globoko je sveta maša lahko
združena z vsakdanjim življenjem.
Povsem zemeljska hostija se pri bogoslužju tako združi z Bogom, da postane Kristusovo telo. Tako lahko ti,
povsem zemeljski človek, postjaš vedno bolj njegovo telo. Na zunaj hostija
ostaja enaka. Tudi ti na videz ostajaš
enak vsem drugim ljudem. Še naprej
hodiš po tej zemlji in telo je včasih
zelo težko, utrujeno, boleče, bolno ...
In vendar postajaš del tistega pravega,
vendar vstalega telesa, ki že živi v nebesih. To je najgloblji pomenen evangeljskih besed: »Čas se je dopolnil in
nebeško kraljestvo se je približalo.«
župnik

TTEDEN MOLITVE ZA
DUHOVNE POKLICE
»Prosite torej Gospoda
žetve, naj pošlje delavce na svojo
žetev« (Mt 9,38). Letos papežl razmišlja o temi: Lepo je biti s teboj,
Jezus. Ob tem geslu bomo vsak
dan do nedelje skupaj prosili. Jezus
je apostolom namenil zahtevno in
hkrati navdušujoče povabilo:
»Hodi za menoj!« Prihodnja
nedelja Dobrega pastirja je svetovni
dan molitve za
poklicane.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V Kamnjah bo kratko spoznavno
srečanje s člani novega ŽPS v sredo ob 20. uri, ko se bomo dogovorili za nekatere službe in pogledali malo naprej. Hvala vsem, ki ste
sprejeli sodelovanje.
VEROUK
za prvi in drugi razred v Kamnjah ta
četrtek odpade.
MLADI
se dobimo v petek ob 20. uri na rednem srečanju. Družimo se, poglabljamo in pripravljamo na poletni oratorij. Dobrodošel, dobrodošla zraven.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo bo v
Črničah praznik
prvega svetega
obhajila. Vabljeni k molitvi
za deset prvo-

obhajancev in njihove
družine. V petek ob 17.45
bo druga sveta spoved in
priprava na praznovanje.
V torek imate prvoobhajanci po rednem verouku pred sveto mašo še
krajšo pripravo v cerkvi.
Zunanjost je razodetje notranjosti.
Brez lakote po Bogu ne bo življenja. Lepo je, ko starši tudi zunaj
praznika pomagate vzbuditi lakoto
po Božji ljubezni in se to zazna pri
delavniških svetih mašah.
V Kamnjah bo v nedeljo ob 10.30
maševal g. Marko Rijavec.
SREČANJE ROMARJEV, OGLED FILMA
V soboto ob 19. uri
pridite v župnijsko
dvorano v Kamnjah
pred romarjem po
poteh Antona Padovanskega in Katarine Sienske. Proti Padovi in Toskani
(Parma, Cinque Terre, Lucca, Siena
...) se bomo odpeljali v četrtek, 30.
aprila. Cena tridnevnega romanja
je 180 €. Na seznamu je sedaj 54
romarjev. Še par mest je prostih.
Če bi se kdo želel pridružiti, naj čim
prej sporoči.
Na srečanju si bomo ogledali enega od celovečernih filmov »Jaz, Katarina« ali »Sv. Anton Padovanski«.
Lahko se pridružite tudi drugi.
POGOVOR O DRUŽINI
V sredo ob 20. uri bo na škofijski gimnaziji pogovor z gosti o družini na
temo: Odgovori za prihodnost –
družina. Sodelujejo: Iva Dimic, Jerneja Dimec Bratina, specialistka zakonske in družinske terapije in Martina Krečič. Lepo vabljeni.

NEDELJSKI POPOLDANSKI IZLET
V nedeljo, 26. aprila, popoldne gremo na popoldanski izlet »v neznano«.
Kdor ima čas, z avtomobili, ponudite
prevoz še komu. Več v nedeljo.
* * *
IZ POSLANICE PAPEŽA FRANČIŠKA ZA
52. SVTOVNI DAN MOLITEV ZA POKLICE

Darovanje lastnega življenja v tej
misijonski drži je mogoče le, če smo
sposobni iti iz sebe. Zato ob 52. Svetovnem dnevu molitve za duhovne
poklice želim razmišljati prav o tem
posebnem »izhodu«, ki je poklic, ali
bolje, o našem odgovoru na Božji klic.
Ko zaslišimo besedo »izhod«, nam
misel takoj pohiti k začetkom čudovite ljubezenske zgodbe med Bogom in
njegovim ljudstvom, zgodbe, ki vodi
preko dramatičnih dni v egiptovskem
suženjstvu, Mojzesove poklicanosti,
osvoboditve in poti v obljubljeno deželo. Druga Mojzesova knjiga, ki govori o teh dogodkih, predstavlja prapodobo celotne zgodovine odrešenja
in tudi temeljno dinamiko krščanske
vere. Prehod iz suženjstva starega
človeka v novo življenje v Kristusu
je odrešenjsko delo, ki nam prihaja
po veri (Ef 4,22-24). To prehajanje je
pravi in resnični »prehod«, je pot posameznega kristjana in celotne Cerkve, odločilna preusmeritev celotne
osebe k Očetu.
Začetek vsakega krščanskega poklica je ta temeljna smer izkušnje vere:
verovati, pomeni zapustiti samega
sebe, zapustiti svojo lagodnost in togost lastnega jaza, da bi svoje življenje lahko osredinili v Jezusu Kristusu.
Zapustiti kakor Abraham lastno deželo, oditi na pot z zaupanjem, vedoč,
da bo Bog pokazal pot v novo deželo.

