Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 4.,

KAMNJE ob 19.30
za † Branka Rupnika,
Potoče 17, 30. dan

GOJAČE ob 19.30
za † strice in tete,
p. n. Krkoč, Gojače 33

Leon IX.,
papež

VRTOVIN ob 19.30
za †† Franca in Ano Gruden,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 19.30
za † Majdo Golob,
30. dan, p. n. darovalca

sreda, 20. 4.,
Teotim (Teo),
misijonar

SKRILJE ob 19.30
za †† Pahor,
Skrilje 71a

MALOVŠE ob 19.30
na čast Materi Božji,

četrtek, 21. 4.,
Anzelm,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 19.30
za †† Valič,
Kamnje 63

ČRNIČE ob 19.30
za †† starše Rebek,
p. n. Črniče 83

petek, 22. 4.,
Leonid,
mučenec

VRTOVIN ob 19.30
za †† Lozar in Božič,
Vrtovin 114b

RAVNE ob 19.30
po namenu

sobota, 23. 4.,

ČRNIČE ob 19.30
po namenu

Sabina Petrilli,
redovnica

torek, 19. 4.,

Jurij,
mučenec

nedelja, 24. 4.,
PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA,
Fidelis iz
Sigmaringena,
mučenec

četrta velikonočna nedelja

17. aprila 2016
št. 16/16

Poklic je ljubezen in ljubezen je poklic

p. n. darovalca

ni jutranje maše
ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Rustja, Potoče 33
v Arsu za župnijo

 Za konec
LEPI ČASI – Starejša prijatelja modrujeta: »O, kam so šli lepi časi, le kje so naše lepe mlade žene?«
»Ja kje!? Saj se ve. Na starih fotograﬁjah.«
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

Vzemi košček voska, košček mesa, malo peska, glino in
ostružke in jih daj v ogenj. Vsi bodo v enakem ognju, a vosek
se bo stopil, meso speklo, pesek osušil, glina otrdela, ostružki
bodo zgoreli. Podobno v enakih razmerah ali pod enakim vplivom okolja nekdo postane močnejši, drugi šibkejši, tretji pa
se izgubi.1
Ko otroka rodimo na svet, ga pripravimo za ogenj. Ogenj je
preizkušnja in je hkrati ljubezen. Ko držimo otroka »v vati«,
mu zapiramo poti, po katerih bo v življenju lahko prišel do
resnične ljubezni. Obvarovati mladega človeka pred naporom,
porazom, dolgočasjem, bolečino … pomeni, da mu ukrademo
krila, ki so mu dana, da lahko svobodno odleti.
»Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in
nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal,
je večji od vseh.« Jezus sebe imenuje »Dobri pastir«, ne zato,
ker je tako sposoben, popoln, močan … Tudi od današnjih
staršev ne pričakuje tega. Dobri pastir je, ker ovc ne uporablja zase, ampak jim daje življenje. Zanje ni v skrbeh zaradi
(Jn 10,27–30)
sebe, svoje podobe, ampak zato, ker mu jih daje Oče. »Jaz in
Oče sva eno.« Ljubezen med njima je tako močna, da jih lahko
pošlje v ogenj. Ne zadržuje nas v
temačni kleti človekovega jaza, ampak nas pošilja ven, da bi se tudi mi
znašli v tej njuni ljubezni, ki je večno življenje.
Ko molimo za duhovne poklice,
molimo tudi za pogum odraslih, da
bi svojim otrokom omogočili srečo
resnične ljubezni. Priti do resničOdlomki Božje besede
ne ljubezni ni kar tako. Tudi danes
na naslednjo nedeljo:
mladi zelo hrepenijo po ljubezni. Ko
1. berilo: Apd 14.21–27
sem sam sledil klicu, ni bilo lahko.
2. berilo: Raz 21,1–5
Klic ni vedno jasen, kot modro nebo.
evangelij: Jn 13,31–35
»Moje ovce
poslušajo moj
glas; jaz jih
poznam in hodijo za menoj.
Dajem jim večno življenje;
nikoli se ne
bodo pogubile in nihče jih
ne bo iztrgal
iz moje roke.
Moj Oče, ki mi
jih je dal, je
večji od vseh,
in nihče jih ne
more iztrgati iz
Očetove roke.
Jaz in Oče sva
eno.«

A naprej sem šel, ker sem vedel, da
ne bom prikrajšan za ljubezen. Staršem sem hvaležen, da so mi omogočili
krila.
Pastir je dober, ker ne zlorablja ljubezni. Mati Terezija je prebudila krila
v mnogih mladih in govori o zlorabi
ljubezni: »Ljubim te, hkrati pa ti hočem vzeti, kolikor največ morem, celo
stvari, ki jih ne bi smel. Potem pa ni
več prave ljubezni. Prava ljubezen
boli. Vedno mora boleti. Boleti mora,
če nekoga ljubimo, boleti, če moramo
nekoga zapustiti, morda za nekoga
umreti. Ko se ljudje poročijo, morajo
opustiti vse, da se lahko ljubijo med
seboj. Mati, ki rodi otroka, veliko trpi.
Isto velja za redovniško življenje. Da
bi popolnoma pripadali Bogu, se moramo odreči vsemu. Samo tedaj lahko
zares ljubimo.«2
Mati Terezija, v svetem letu usmiljenja boš razglašena za svetnico. Pokaži odraslim in mladim, da svetost ni
v uspešnosti in popolnosti, ampak v
ljubeči odpovedi.
župnik
1

2

B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino,
Ognjišče 2015.
M. Terezija, Sadovi ljubezni, Družina 1997.

STARŠI KAMENJSKIH
PRVOOBHAJANCEV
Dobimo se na srečanju v ponedeljek
takoj po maši.
VEROUK
V sredo odpade verouk za 3., 5. in 6.
razred v Črničah.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je v
četrtek ob 20. uri v Kamnjah.

MLADI
V petek se dobimo na krajšem mladinskem srečanju ob 20. uri.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto odhajamo na
petdnevno romarsko pot.
Če bo nujno, se obrnite
na župnika v Batujah 05
366 60 38. Župnijsko romanje je duhovna obnova in molitev tudi za vso
župnijo, zato bodimo duhovno povezani tisti na
poti in tisti doma.
Odhod avtobusa je v soboto ob 5. uri izpred
šole v Dobravljah, pobira
naprej po vaseh do Črnič.
Vračamo se v sredo v večernih urah.
Obiskali bomo kraje, ki so
povezani s svetniki Janezom Marijo Vianneyem,
Marjeto Marijo Alacoque,
Bernardko Lurško, Frančiškom Saleškim, Ivano
Šantalsko, bratom Rogerjem. Prvi
dan se bomo povzpeli na kraj Marijinega prikazovanja v La Salletu. Potem bomo poromali v Ars, Paray le
Monial, Vezelay, Nevers, Taizé, Cluny,
Ženevo. Zadnji dan se bomo mimo
Annecy in Chamonixa vračali v domače kraje.
NEDELJSKA MAŠA
V nedeljo spet ne bo jutranje maše.
Obe dopoldanski maši bo daroval
Anton Česen, sošolec,
ki deluje v Ljubljani v
Šentvidu in je voditelj
medškofijskega odbora
za mlade.

NABIRKA ZA UKRAJINO
Papež Frančišek vabi, naj se v nedeljo,
24. aprila, po vseh katoliških cerkvah
v Evropi izvede dobrodelna nabirka
za pomoči potrebne v Ukrajini. Tako
bomo tudi v župnijah koprske škofije
nabirko prihodnje nedelje dali naprej
za ta namen.
Papež pravi, da želimo s tem dejanjem
poleg dejavne ljubezni, ki lajša gmotno pomanjkanje, izraziti bližino in solidarnost z vsemi trpečimi v Ukrajini.
Njegov poziv prihaja v času, ko so
razmere še vedno dramatične.
Pomoč potrebuje
več kot 800.000
ljudi, ki so pod
nadzorom ukrajinske vlade, in vsaj 2.700.000 ljudi
na področjih, ki niso pod nadzorom
ukrajinske vlade.

TURNEJA USMILJENJA ZA MLADE
Čaka nas večer usmiljenja s skupnostjo Emanuel, v soboto, 23.
aprila, v župnijski cerkvi Kristusa Odrešenika, kjer začnemo z mašo ob 19. uri,
ob 19.45 pa nadaljujemo z molitveno glasbenim večerom.

DUHOVNE VAJE ZA STREŽNIKE
V MC Tau na Sveti Gori bodo od 27.
do 29. aprila duhovne vaje za ministrante. Program se bo začel v sredo
ob 18. uri in končal v petek dopoldne s sveto mašo. S seboj naj otroci
prinesejo spalno vrečo, prevleko za
vzglavnik, copate ter pribor za osebno
higieno. Prispevek znaša 40 evrov na
osebo. Vodi p. Pepi Lebreht. Strežniki, vljudno vabljeni.
Sporočite, kdor se odloči,
polovico stroška krije župnija. Prijave in informacije na tau.svetagora@
gmail.com; 041-862-469

SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
Od 18. aprila do 1. maja skrbijo za
cerkev hišne št. 1–8.

ROMANJE NA SVETO GORO
Župnijsko romanje treh župnij bo letos na binkoštno nedeljo, 15. maja,
popoldne. To je edina nedelja v maju,
ki je sprejemljiva za vse župnije. Že
sedaj lepo vabljeni.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Bojana Ušaja ste v Vrtovinu
za potrebe cerkve na Svetem Pavlu
zbrali in darovali 815,00 €. Hvala domačim in vsem darovalcem.

Pred nami je:
nedelja, 1. 5., začetek šmarnic; krst otrok
v Kamnjah;
nedelja, 8. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
sobota, 14. 5., skupni izlet staršev prvoobhajancev;
nedelja, 15. 5., binkošti, teden družine; župnijsko romanje na Sveto Goro.

