Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 5.,
Janez I.,
papež in mučenec

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Bratina
in Vodeb, Kamnje 33

GOJAČE ob 20.00
za †† Zoro, Marijo in ††
starše Cigoj, p. n. Gojače 17

torek, 19. 5.,
Krispin,
redovnik

VRTOVIN ob 20.00
v dober namen,
Vrtovin 10a

ČRNIČE ob 20.00
za †† Jožefa in Angelo
Hvalič, p. n. Črniče 108

sreda, 20. 5.,
Bernardin Sienski,
duhovnik

MALOVŠE ob 20.00
za †† Stojana in Nives
Cigoj, p. n. Malovše 35

Krištof in drugi mehiški
mučenci

SKRILJE ob 20.00
na čast Materi Božji,
v priprošnjo in zahvalo
za zdravje, Skrilje 2
KAMNJE ob 20.00
za † Silvana Vodopivca,
Kamnje 58

petek, 22. 5.,
Marjeta (Rita) Kasijska,
redovnica

VRTOVIN ob 20.00
za † Franca Rupnika,
Vrtovin 110

RAVNE ob 20.00
za † duhovnika Vinka
Kobala, p. n. Ravne 16

sobota 23. 5.,
Socerb Tržaški,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za nove duhovniške poklice
p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Tominec in
Bavec,
p. n. darovalca

nedelja, 24. 5.,

KAMNJE ob 7.30
za † starše Prosen,
Potoče 33

četrtek, 21. 5.,

BINKOŠTI
Marija, Pomočnica
kristjanov,

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

ČRNIČE ob 9.00
za †† Viktorja in Zoro Peršič,
p. n. Gojače 5
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Slavka Čermelja,
Kamnje 36
(po maši koncert)

 Za konec

NIČ HUDEGA – Janez pelje Janezka v šolo. Nenadoma se udari po čelu: »Ojoj, prevozil sem rdeč
semafor!« »Očka, nič se ne sekiraj, saj ga je policijski avto, ki pelje za nama, tudi.«
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

7. velikonočna nedelja

17. maja 2015
št. 19

Pojdite v miru
»Zdaj odhajam
k tebi, vendar
to govorim na
svetu, da bodo
imeli v sebi
polnost mojega
veselja. Izročil
sem jim tvojo
besedo, svet pa
jih je zasovražil, ker niso od
sveta, kakor jaz
nisem od sveta.
Ne prosim, da jih
vzameš s sveta,
ampak da jih obvaruješ hudega.
Niso od sveta,
kakor jaz nisem
od sveta. Posveti jih v resnici;
tvoja beseda je
resnica. Kakor si
mene poslal na
svet, sem tudi
jaz njih poslal
med svet, in
zanje se posvečujem, da bi bili
tudi oni posvečeni v resnici.«
Jn 17,13–19
Odlomki Božje besede
na binkošti:
1. berilo: Apd 2,1–11
2. berilo: Gal 5,16–25
evangelij:
Jn 15,26–27; 16,12–15

Profesor je prinesel v svoj kabinet lončnico in jo postavil na okensko polico. Čez nekaj dni je roža vzcvetela in
profesor je posodo, v kateri je bila cvetlica vsajena, obrnil
tako, da je cvet gledal v prostor, da bi ga lahko občudoval
med svojim delom. Toda cvet se je kmalu obrnil nazaj proti
svetlobi. Profesor je lončnico znova in znova obračal proti
svoji delovni mizi, ta pa je vedno znova obračala svoj cvet
proti svetlobi.
Ob tem primeru se lahko zelo preprosto učimo, kakšen naj
bo naš odnos do sveta po Jezusovem vnebohodu. Kristjan
se na svoji poti prej ali slej sooči z vprašanjem, kako naj
živi v svetu. Kmalu lahko začne živeti »varno držo«, ki ga
zanese v eno ali drugo smer. Tak kristjan bo v sebi vedno
doživljal dvojnost. Težko bo združil življenje v cerkvi in zunaj »zidov«. Lahko sem usmerjen samo v nebesa in vse na
zemlji vidim v črno-beli tehniki. Vse začnem deliti na dobro
in slabo. Lahko pa sem s pogledom popolnoma usmerjen
v ta svet. Vera postane le »pripomoček« za moje življenje
na tem svetu. Bog je pomočnik, ki mi pomaga izboljševati
sebe in svet. Nebesa so nekje daleč in nekje zunaj.
»Ne prosim, da jih vzameš od sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.« Nismo od sveta, ker nas je že
obsijala svetloba Božjega življenja.
Tistega življenja, ki nam ga zavesa
smrti zastira, da ga ne vidimo, ne
čutimo in tudi ne razumemo. Posreduje nam ga Sveti Duh. Svetloba se
nam je odprla skozi Kristusovo telo.
To telo je edino, ki je »tam« in hkrati
tu. Če smo kristjani živi, če je v nas
življenje, se obračamo za svetlobo.
Vendar je svetloba namenjena za ta
svet. Tu ozelenijo in zacvetijo rastli-

ne, da bi bile presajene v Kristusa. Lepota cveta nas ne sme zapeljati, da bi
jo hoteli imeti samo zase in za ta svet.
Lepota je utelešena ljubezen, ki te želi
popeljati na pot. Kristus nam je skozi
svoj grob odprl dostop do luči, da bi se
naši cvetovi zopet obrnili k viru luči.
Zato smo kristjani poslani med svet.
Zato na koncu maše slišimo: "Pojdite
v miru." Kar pomeni: "Poslani ste."
Če je naš cvet obrnjen k svetlobi, potem v svet ne bomo prinašali tarnanja, nenehnega kritiziranja, stalnega
nezadovoljstva. Nebeško življenje v
Kristusu gotovo ni mimo sveta. Prišel je na ta svet in na njem ostaja po
nas. Če danes kaj potrebujejo »mladi
in stari« okoli nas, gotovo potrebujejo
ljudi, ki so umerjeni v svetlobo in obsijani s svetlobo, hkrati pa trdno stojijo
na zemlji. »Posvéti jih v resnici; tvoja
beseda je resnica.« Tvoje življenje je
posvečeno, ko dovoliš, da te obsije.
Dokler se ne pustiš, da te "posveti v
resnici", te bo vedno nekaj motilo. Ne
boš prinašal luči, ampak temo.
Pusti, da najprej tebe obsije luč. Pusti, da obsije tvoje senčne strani, ki
jih skrivaš in se jih bojiš. Potem se bo
tvoje življenje samo obrnilo proti njemu. In le skupaj s tabo se bo k luči in
vedrini obrnil tudi svet.
župnik

ta maša bo v baziliki ob 16. uri.
Prvo soboto v
juniju je romanje otrok na
Sveto Goro, skupaj gremo in tudi
sodelujemo.
BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
V teh dneh se vztrajno obračajmo
»proti nebesom« z vsakdanjo prošnjo Svetemu Duhu. Praznik binkošti je za naše vsakdanje življenje
veliko večji in pomembnejši, kot je v
navadi v teh velikonočno majniških
dneh.
BINKOŠTNI KONCERT
Na binkoštni praznik bodo v Kamnjah po maši v cerkvi prepevali pevci zbora Ipavska. Kratek
25-minutni koncert sakralnih pesmi
bo takoj po maši ob 10.30. Lepo
vabljeni.
PACIENTI V ČAKALNICI
Na predvečer binkošti, v soboto bo
ob 20.30 dramska skupina Rače iz
Štajerske predstavila komedijo Pacienti v čakalnici. Predstava b na prstem, na kamenskem igrišču. Lepo
vabljeni.
VEROUK
za prvoobhajance v Črničah je v torek pozneje; ob 17.45 se dobimo kar
v cerkvi.

NA SVETO GORO
Danes popoldne romamo. Avtobus odpelje ob 14.30 iz avtobusne v Dobravljah in pobira po
vaseh preko Sela in Gojač. Sve-

MLADINSKO SREČANJE
V petek ob 20.30 se
dobimo v Kamnjah. Pripravljamo oratorij.

DRUŽINSKI VEČERI - PREDAVANJA
V sredo, 20. maja, ob 20. uri bosta v Škofijski gimnaziji v Vipavi
predavala zakonca
Siter: Zakon je
partnerstvo, svoboda ali ječa.
V petek, 22.
maja, ob 20. uri
tudi v Škofijski gimnaziji v Vipavi
s. Mateja Kraševec: Komunikacija
med otroki, starši, zakonci, starejšimi. Vzemimo si čas in ga včasih tudi
žrtvujmo za odnose, ki so temelj
našega vsakdanjega življenja.
MAŠA NA VITOVLJAH
Na binkošti vabljeni na Vitovlje na
binkoštno praznovanje: ob 14.
uri pritrkovanje, ob 16. uri slovesna
maša, po maši druženje.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo na binkoštni ponedeljek ob 19.
uri. To je praznik Marije Matere Cerkve in hkrati zahvalna obletnica lanske blagoslovitve obnovitvenih del
ter obletnica posvetitve cerkve.
ORATORIJ
Poleg oznanil si že
lahko vzamete prijavnice za letošnji
oratorij, ki bo v Kamnjah od 29. junija
do 2. julija od jutra (zbiranje od 7.30
do 8.00) do okrog 17. ure. Prijavnice
oddajte animatorjem na dan oratorija ob sprejemu. Zaradi števila in
starosti otrok sporočite prijavo
najpozneje do 21. junija.
Cena za otroka/najstnika je 10€, za
naslednjega iz družine 5€, za tretje-

ga ni prispevka. V ceno so vštete vse
dejavnosti na oratoriju. Prijave zbira
Špela Rustja na 040-501-304 ali na
e-naslov spelarustja@gmail.com
***
Iz katehez o družini
papeža Frančiška,
zakonska zveza

To, da se mladi
nočejo poročiti, predstavlja v današnjem času zaskrbljenost. Zakaj se
mladi ne poročajo? Zakaj pogosto
raje samo živijo skupaj in velikokrat
samo z »delno odgovornostjo«? Zakaj mnogi, tudi krščeni, imajo bolj
malo zaupanja v zakon in družino?
To je pomembno razumeti, če želimo,
da bodo mladi lahko našli pravo pot.
Težave niso samo ekonomske narave, čeprav so tudi te resne. Mnogi
menijo, da je spremembo, ki se je
zgodila v zadnjih desetletjih, sprožila emancipacija žensk, vendar ta
argument ne drži, je žalitev in ni resničen. Gre za obliko maskilizma, ki
želi vedno dominirati nad žensko.
Ni ravno lepo, ko pravimo, da je
kriva ženska, ker je Eva dala Adamu
sadež iz drevesa v raju. V resnici
bi skoraj vsi moški in ženske želeli
čustveno in stabilno varnost, trden
zakon in srečno družino. Družina je
med mladimi na vrhu vsega, kar jim
je všeč, a zaradi strahu, da bi naredili napako, mnogi o tem sploh nočejo razmišljati. Čeprav so kristjani,
ne mislijo na »zakrament zakona,
edinstveno in neponovljivo znamenje zaveze, ki postane pričevanje
vere«. Morda je ravno ta strah, da
bi jim spodletelo, največja ovira,
da bi sprejeli Kristusovo besedo, ki
zakonski zavezi in družini obljublja
njegovo milost.

