Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 5.,
Job,
svetopisemski mož

KAMNJE ob 20.00
za †† Jožefa in Valerijo
Lozar, Kamnje 10a

GOJAČE ob 20.00
za †† Ivana in Kristino
Krkoč, p. n. Gojače 33

torek, 12. 5.,
Mamert,
škof

VRTOVIN ob 19.00
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

ČRNIČE ob 20.00
za † Slavico Fišer,
p. n. Črniče 24

sreda, 13. 5.,
Fatimska Mati Božja

SKRILJE ob 20.00
za †† Rovtar in Rustja
Skrilje 24

MALOVŠE ob 20.00
za srečno zadnjo uro,
p. n. darovalca

KAMNJE ob 20.00
Gospodov vnebohod, za † Zofijo Vrtovec,
Justina, mučenka
Kamnje 46a
četrtek, 14. 5.,

ČRNIČE ob 20.00
za †† Herak in † Cecilijo,
p. n. Črniče 17

petek, 15. 5.,
Zofija (Sonja),
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za † Zofijo Cingerle,
Vrtovin 127a

prva sobota 16. 5.,
Janez Nepomuk,
mučenec

V Skriljah ni svete maše
ČRNIČE ob 20.00
za † organista Ivana Podgornika in † dekana Novaka
v zahvalo Božjemu usmiljenju za dar sprave, Črniče 3a

nedelja, 17. 5.,
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
Jošt,
puščavnik

RAVNE ob 20.00
za † Kristino Košuta
in †† iz družine, p. n. Ravne 9a

NI JUTRANJE SVETE MAŠE!

ČRNIČE ob 9.00
za † redovnico Nikodemo in † sestro Alojzijo Rebek,
p. n. Gojače 36
KAMNJE ob 10.30
za †† Slavko in Antona Možina,
Potoče 24
SVETA GORA ob 16.00
za župnijo

 Za konec

VAREN ŠPORT – Janezek: »Kateri šport je najbolj varen?« Oče: »Šah.« Janezek: »In katera je
najhujša poškodba pri šahu?« Oče: »Izpah čeljusti zaradi zehanja.«
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

6. velikonočna nedelja
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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.
Nihče nima večje
ljubezni, kakor
je ta, da dá življenje za svoje
prijatelje.
Jn 15,9–13

Odlomki Božje besede
na Gospodov vnebohod:
1. berilo: Apd 1,1–11
2. berilo: Ef 4,1–13
evangelij: Mr 16,15–20

Da bo moje veselje v vas
Nekemu puščavniku se je v sanjah prikazal angel. V eni
roki je držal gorečo baklo, v drugi vedro z vodo. Puščavnik
ga je vprašal: »Zakaj nosiš baklo in vedro?« Angel mu je
odgovoril: »Z ognjem bom zažgal tvoj prostor v nebesih, z
vodo pa bom pogasil ogenj, ki te lahko čaka v peklu.« Puščavnik se čudi: »Zakaj mi želiš uničiti veselje nad nebesi in
strah pred peklom?« »Zato, da te preizkusim,« mu razloži,
»ali je tvoja ljubezen resnična. Ali ljubiš Boga in ljudi zaradi
koristi? Če želiš biti dober in popoln predvsem zato, da bi
dosegel nagrado v nebesih ali zato, da bežal pred kaznijo v
peklu, to gotovo ni resnična ljubezen.«
Mati Terezija je bila herojska v ljubezni do Boga in ljudi.
Vendar je nekoč dejala: »Ljubimo Boga ne zaradi tistega,
kar nam daje, ampak zaradi tistega, kar hoče vzeti od nas.«
Svetnik ni »narodni heroj«. Jezus Kristus ni junak, ki je
naredil izredno dejanje, umrl na križu vstal, ter s tem tako
prevzel ljudi, da bi spremenili življenje in šli za njim. Kristus
se je s tem dejanjem kot Bog dokončno združil s človekom.
Saj je le ljubezen tista, ki pelje v nebesa. Le ljubezen zares
spreminja človeka in družbo. Njegova Cerkev ni skupnost,
ki uresničuje dovršene zamisli in svetu kaže: »Tako je treba
živeti.« Vedno znova se kristjani znajdemo v tej skušnjavi.
Bog pa v svoji ljubezni poskrbi, da nam je marsikaj odvzeto. Veliko nam vzame, da bi nas naučil ljubiti.
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi
jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni.«
Pomen teh Jezusovih besed se
najbolj vidi pri maziljenju. Pri krstu in birmi je človek maziljen z
oljem, sveto krizmo. Kaj to pomeni? Maziljeni smo s tem, kar smo
prejeli od Boga. Maziljen si bil, da
ne boš več ljubil le iz svoje moči.
Maziljen si, da že ljubiš s tisto ljube-

znijo, s katero ljubi Bog. Tega smo deležni, sami ne zmoremo. »To je moja
zapoved, da se ljubite se med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil,« torej pomeni: s tisto ljubeznijo, s katero Oče
ljubi Sina, se ljubite med seboj. Zato
smo bili maziljeni. Naše telo je včasih
pretežko. Naša spremenljiva čustva
in misli so včasih pretežke. Zato je
naša zemeljska narava maziljena z
nebeško.
V maziljenju je tudi veselje. To je še
posebej pomembno danes v tako napetem ritmu življenja. Ne moreš biti
vedno čustveno vesel. Veselje, ki je
sad uspeha in nagrade je minljivo.
Kristus daje veselje, ki je globlje. Ni
več le sad nečesa, ampak je del ljubezni same. Tega veselja nimaš več sam
v rokah, ker ga prejemaš.
Nasmehni se ta teden nekomu, ki
se mu težko nasmehneš. In zaslutil
boš, da je nebeška ljubezen drugačna
in nebeško veselje drugačno. Zaslutil
boš, da je povsem zastonj.

vreme in pridelek..
40 dni po veliki noči
se začne binkoštna
devetdnevnica.
Priporočam osebno vsakodnevno
preprosto
in vztrajno prošnjo k
Svetemu Duhu.
POPOLDNE V KAMNJAH
V ponedeljek 11. 5. od 16. ure.
Ustvarjali bomo z DAS maso.
GOSPODARSKI SVET
ŽGS Kamnje se dobimo v četrtek
po maši na krajšem »prazničnem«
srečanju v Kamnjah.
MLADINSKO SREČANJE
V petek ob 20.30 se dobimo v Kamnjah. Pripravljamo oratorij.

JUTRANJA NEDELJSKA MAŠA
Zaradi popoldanskega župnijskega
romanja in duhovne obnove, ki jo
župnik imam konec tedna na Sveti Gori, v
nedeljo ne bo jutranje maše v Kamnjah.

ŠMARNICE
Pohvala otrokom, ki se z veseljem
in zvesto udeležujete šmarnic, posebej tistim, ki s svojim veseljem
pritegnete še druge. Pohvala tudi
staršem, ki jih podpirate, in tistim,
ki pomagate.
VNEBOHOD
V četrtek slovesni praznik, vabljeni k sveti maši. V prošnjih dnevih
pred praznikom prosimo za delo,

ROMANJE NA SVETO GORO
V nedeljo kot
župnija romamo
na Sveto goro.
Lani je to romanje izpadlo, zato
letos še posebej
vabljeni, da gremo in skupaj prosimo milosti za toliko potreb v naših
družinah. Romamo skupaj župnije
Batuje, Črniče, Kamnje. Sveta maša
bo v baziliki ob 16. uri. Vabljeni
tudi na peš romanje. Tisti, ki želite, se dobite v Malovšah pri cerkvi v
nedeljo ob 8. uri.

Lepo vabljeni pevci. Kot smo dogovorjeni, se po sveti maši vsi pevci dobimo na pici v gostilni Žogica pri Soči.
Če bo dovolj prijavljenih, bo na voljo
avtobusni prevoz v obe smeri. Odhod avtobusa ob 14. 30 iz Dobravelj, pobira skozi Selo do Črnič. Prijavite se župniku do srede zjutraj.
Cena bo glede na število od 5 do 7 €.
PRIPRAVA NA ZAKON
V nedeljo ob 19. uri začne zelo dobra priprava na Kapeli v Novi Gorici.
Več informacij je na spletni strani,
potrebno se je prijaviti.
ORATORIJ
Poleg oznanil si že
lahko vzamete prijavnice za letošnji
oratorij, ki bo v Kamnjah od
29. junija do 2. julija od zjutraj 7.30 –
8.00 do okrog 17. ure. Prijavnice oddajte animatorjem na dan oratorija
ob sprejemu.
Cena za otroka/najstnika je 10€,
za naslednjega iz družine pa 5€, za
tretjega brez prispevka. V ceno so
vštete vse dejavnosti na oratoriju.
Zaradi števila in starosti otrok sporočite prijavo najpozneje do 21.
junija. Prijave zbira Špela Rustja
na 040-501-304 ali na e-naslov
spelarustja@gmail.com

Iz katehez o družini
papeža Frančiška, otroci
Otroci nas prav tako
spominjajo, da smo
vedno sinovi in hčere. Tudi ko oseba postane odrasla ali stara, tudi če postane starš, če zavzema pomembno
odgovorno mesto, pod vsem tem
ostane njena identiteta otroka. Vsi
smo otroci. To nas vedno vrača k
dejstvu, da si življenja nismo dali
sami, ampak smo ga prejeli.
Velik dar življenja je prvi dar, ki smo
ga prejeli. Vasih na to pozabimo in
živimo, kot da bi mi sami bili gospodarji svojega življenja, a dejansko
smo popolnoma odvisni.
Otroci so zmožni smeha in joka. Nekateri, ko jih med svojimi avdiencami
želim objeti, se smejejo; drugi me vidijo vsega v belem in mislijo, da sem
zdravnik in zato jočejo. A to spontano. Otroci so pač takšni. Smejejo se
in jočejo.
To sta dve stvari, ki sta v nas odraslih pogosto blokirani, nismo ju več
zmožni. Naš nasmeh velikokrat postane »kartonski nasmeh«, nasmeh
brez življenja, umeten, klovnovski. A
otroci se smejejo spontano in jočejo
spontano. Kar je vedno odvisno od
srca. Naše srce pa se zapre in pogosto izgubi to sposobnost smejanja in
jokanja.
Torej nas otroci lahko naučijo ponovnega smejanja in jokanja,« »Se
smejim spontano, iskreno, z ljubeznijo ali pa je moj nasmeh umeten?
Še vedno jočem ali pa sem izgubil
zmožnost jokati?« To sta zelo človeški vprašanji in to nas učijo otroci.

