ponedeljek, 15. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† Silvana in Antona
Vodopivca, Kamnje 48

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

Janez Nepomuk,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00 šmarnice
za †† Vodopivec,
Vrtovin 58

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
po namenu

sreda, 17. 5.,
Jošt,
puščavnik

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Danila Štora,
Skrilje 76

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za † Slavico Cigoj,
p. n. Malovše 35, 1. obl.

četrtek, 18. 5.,
Blandina Merten,
redovnica

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za † Slavka Črmelja,
Kamnje 36

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za žive in †† Slamič,
p. n. Črniče 67

petek, 19. 5.,
Ivo Bretonski,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 71b

RAVNE ob 20.00 šmarnice
po namenu

sobota, 20. 5.,

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
v čast Materi Božji
za zdravje, Skrilje 77

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

Zoﬁja (Sonja),
mučenka

torek, 16. 5.,

Bernardin Sienski
duhovnik

nedelja, 21. 5.,
ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Krištof Magellanes
in drugi mehiški mučenci

peta velikonočna nedelja

14. maja 2017
št. 20/17

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Ušaj, p. n. Črniče 22
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Janka Vodopivca,
p. n. čebelarskega društva Ajdovščina Vipava

Pred nami je:
• sobota, 3. 6., škofijsko romanje otrok na Sveto Goro;
• nedelja, 4. 6. binkošti;
• nedelja, 11. 6., pri maši sklep veroučnega leta;
• nedelja, 18. 6., šagra v Črničah, 75 let mašništva g. Aleksandra Lestana;
• sobota, 24. junija, (peš) romanje na Sveto Goro;
• nedelja, 25. junija, šagra na Ravnah;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija;
• datum šagre na Svetem Pavlu zaradi Svete Gore in nove maše še ni določen.

 Za konec
ZLATA RIBICA – Mujo je lovil ribe in ujel zlato ribico. Ta mu je rekla: »Hej, izpusti me pa ti izpolnim tri želje.«
»Dobro, hočem novi Audi!« si zaželi Mujo. »Ga boš na leasing ali na kredit?« »Hočeš ti na olje ali na mast?«
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

Najtežja naloga
Trije fatimski pastirčki so bili še otroci in vendar so bili pripravljeni na velike žrtve. Vidimo, da Bog tudi otrokom veliko zaupa.
Ne čaka, da bi se šele kasneje učili odpovedovati. Zato je Fatima
velik klic staršem današnjega časa, naj otrok ne držijo v vati, naj
niso zanje preveč v strahu. Z otroki ima Bog načrte, po njih želi
delovati in jim dati poslanstvo, ki jih bo naredilo srečne. »Saj ste
vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo …,« kliče
danes apostol Peter.
In kaj je bila najtežja naloga za fatimske vidce? Morda pomislimo, da so bile najtežje odpovedi, ki so jih sprejemali. To zanje
sploh ni bilo težko. Bili so neizmerno srečni, ko so lahko živeli
odpoved za druge. Je bila morda najtežja naloga to, da so veliko
molili? Marija nenehno ponavlja, da je treba več časa posvetiti
molitvi. Kje je še živa družinska molitev?! Tudi to zanje ni bila
najtežja naloga.
Kaj je torej najtežja naloga fatimskih vidcev in klic za nas? Marija jih je vabila, da bi živeli ljubezen do grešnikov. To je tisto, kar
dela čudeže. Ko so poleti 1917 za nekaj trenutkov videli pekel in
ljudi v njem, je to najbolj globoko prizadelo najmlajšo Hiacinto.
Od takrat naprej zanjo nobena odpoved ni bila težka. Želela je,
da bi lahko vsaj komu pomagala, da bi bil rešen dokončnega odtrganja od Boga v brezno sovraštva in obupa. Toda ljudi, ki so se
oddaljili od Boga, rešujemo le z ljubeznijo do njih. Priznajmo si,
da je to najtežja naloga. Molitev za izgubljene sama na sebi nima
moči. Ljubezen je tista, ki daje molitvi moč. Kdor ne ljubi tistega,
ki ga je težko ljubiti, tudi njegova molitev ne bo veliko pomagala.
(Jn 14,2–6)
Molitev se šele rodi iz naše ljubezni do nekoga. Ko imaš nekoga rad, ni več težko. In molitev
Odlomki Božje besede
potem steče sama od sebe. Mana 6. velikonočno
nedeljo:
rija je trem vidcem pokazala,
1. berilo: Apd 8,5–8.14–17
po kateri poti ljudje sploh pri2. berilo: 1 Pt 3,15–18
demo v nebesa. Običajno mislievangelij: Jn 14,15–21
»V hiši mojega Očeta je
veliko bivališč. Če bi ne
bilo tako, ali
bi vam rekel:
Odhajam, da
vam pripravim
prostor? Ko
odidem in vam
pripravim prostor, bom spet
prišel in vas
vzel k sebi, da
boste tudi vi
tam, kjer sem
jaz. In pot,
kamor grem,
poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod,
ne vemo, kam
greš. Kako bi
mogli poznati
pot?« Jezus
mu je dejal:
»Jaz sem pot,
resnica in življenje. Nihče
ne pride k
Očetu drugače
kot po meni.

mo, da je to pot naše osebne čistosti in
popolnosti. Po taki podobi se največkrat
tudi spovedujemo. Greh gledamo le na
sebi. Otroci pa so vedeli, da se v nebesa pride le v razmerju do drugih, do
tistih, s katerimi živimo in potujemo po
tej zemlji. Prav zato potrebujemo Cerkev, evharistijo in sami sebe ne moremo
rešiti. Zato Jezus pravi: »Odhajam, da
vam pripravim prostor.« Kam odhaja?
Jezus odhaja v izročitev sebe, v veliko
noč, v smrt in vstajenje. S tem nam je
pripravil prostor.
Ta prostor mora odslej postati dom. »V
hiši mojega Očeta je veliko bivališč« ne
pomeni samo tega, da je tam »dovolj
prostora«. Pomeni več. Tam je prostor
za zelo različne ljudi. Tudi take, ki jih tu
na zemlji težko sprejmemo. Zato je ljubezen do grešnikov za nas najtežja naloga. In prav zaradi te ljubezni je tudi
težko moliti in zato najdemo toliko izgovorov. Kor ljubi grešnika, je že vzidan z
drugimi v dom in zato mu ni več težko.
V nebesa ne bo težko priti zato, ker bi
bilo treba biti čist in brez greha. Težko
bo tistemu, ki ni odpustil in v dom sprejel tudi druge in drugačne. Sezidano
stanovanje še ni dom. Jezus je pripravil
prostor, naša naloga na zemlji pa je, da
skupaj z njim iz tega prostora naredimo
dom.
župnik

ŠMARNICE
Lepo je, ko starši podpirate otroke, da
se družijo in srkajo vase življenje, ki bo
v njih ostalo. Letošnja pripoved o Sveti
Gori je še posebej zanimiva. Zbirate se:
na Ravnah ob 19.30, v Črničah, Malovšah in Gojačah ob 20. uri, v Vrtovinu in
Podgori pri kapelici ob 19.30, v Potočah
pri kapelici, v Kamnjah in Skriljah pa ob
19. uri.

ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
Vabim, da se že prijavljate za romanje
otrok na Sveto goro,
ki bo v soboto, 3.
junija. Avtobus bo
pobiral iz Dobravelj
proti Črničam. Vrnili se bomo ok. 15.
ure. S Prevala bomo šli peš, v baziliki
bo lepo živahno bogoslužje; vračali se
bomo po rovu, ki je speljan pod cerkvijo
skozi hrib (brez skrbi za varnost). Cena
in ura odhoda bo še določena glede na
število.
MLADI ANIMATORJI
V petek ob 20.30 nadaljujemo naša srečanja in pripravo oratorija. Lepa druščina smo, pridruži se nam brez zadržkov.
ORATORIJ
Starši ste vabljeni, da prijavite otroke na
oratorij, ki bo letos trajal od ponedeljka do petka. Starejši bodo zadnja dneva tudi prespali v šotorih. Prijavnica je
na razpolago na spletni strani in v cerkvi. Do 18. junija sporočite prijavo Matevžu Bonetu na 051-854-775 matevz.
bone@gmail.com. Izpolnjeno prijavnico
pa oddate na prvi dan oratorija. Naj bo
blagoslovljeno!
S. REBEKA V ČRNIČAH
Pri molitveni skupini, ki
se v cerkvi redno srečuje
ob sredah, bo tokrat gostja s. Rebeka Kenda, ki
živi in dela z otroki in mladimi v Kanjem
Dolu. Spregovorila bo o svoji življenjski
poti in poklicanosti. Lepo vabljeni v Črniče, v sredo, 17. 5. ob 19 uri.
SPOMINSKA SVETA MAŠA
Čebelarsko društvo Ajdovščina Vipava
pripravlja v nedeljo v Kamnjah spominsko sveto mašo za † Janka Vodopivca.
Pri maši bo prepevala dramsko-pevska
skupina Zarja društva upokojencev Ajdovščina. Po maši bo krajši program ob
spominski plošči na šoli, lepo vabljeni.

MARIJA OBISKUJE NAŠE DRUŽINE
Čemu?
Z namenom poživitve družinske molitve in družinskega pogovora bodo ob
stoletnici med 13. majem in 13. oktobrom 2017 po Sloveniji romali kipci fatimske Matere Božje v posebnih
kapelicah, ki jih je oblikoval umetnik
Lojze Čemažar. Podobe je blagoslovil
nadškof Zore na praznik sv. Jožefa Delavca in jih poslal na pot.
V naši dekaniji začenja pot prav v naših dveh župnijah. Do sobote, 3. junija, zvečer naj obišče čim več družin.
Družina, ki bo gostila
Marijo, naj k molitvi
povabi svoje družinske
člane pa tudi sosede
in sorodnike. Že samo
dogovarjanje in potem
molitev naj nas čim bolj
poveže.
Romanje
Po cerkvah visi razpored, sestavljen
na podlagi vaših vpisov (lahko, da je
kdo pomotoma izpuščen). Družine ste
načelno vnaprej razporejene po dnevih, vendar se lahko sami med seboj
pokličete in dogovorite za zamenjave; prilagodite se družinam, ki so
vezane zaradi šolskih in službenih obveznosti. Seveda podobo lahko sprejmete v svoj dom tudi samski in ovdoveli ter drugi, ki boste verjetno laže
prišli na vrsto v dopoldanskem času.
Res pogumno povabite drug drugega k
sebi domov. Preden boste Marijino podobo prenašali ali prevažali, jo skrbno
spravite v kartonasto škatlo, ki je narejena po meri. Prevažajte jo skrbno
in spoštljivo.
Razpored
je narejen glede na tiste, ki ste se
vnaprej zapisali, vendar se v vsaki vasi
med seboj pokličite, da jo lahko čez
dan sprejmete še drugi. V cerkvi naj
bo le, če je tam maša ali ko se tam dogovorite za molitev, sicer naj raje čaka

po domovih. Poskrbite pa, da ne bo ostala predolgo in drugi ne bi vedeli, kje je in
kam jo pridejo iskat. Če bodo kakšne težave in nejasnosti, lahko pokličete župnika.
Razpored po vaseh (natančen visi v
cerkvi in tisti s telefonskimi številkami
roma skupaj s podobo):
nedelja, 14. 5. in ponedeljek: Ravne;
torek, sreda, četrtek, petek: Črniče;
sobota, nedelja, 21. 6. (med sv. mašo v župnijski cerkvi), ponedeljek, torek: Malovše;
sreda in četrtek: Gojače;
petek in sobota: Vrtovin;
nedelja, 28. 5. (med sv. mašama v župnijski cerkvi): Potoče;
ponedeljek: še en dan Vrtovin;
torek in sreda: Skrilje;
četrtek in petek: Kamnje.
Sobota, 3. 6. do 17. ure še na razpolago
za tiste, ki bi jo kjer koli še želeli.
Molitev
Marijino podobo spremlja tudi zavitek,
v katerem je knjižica z napotki, seznam
prijavljenih družin s telefonskimi številkami, podobice v obliki kazalke in podobice.
Namenjene so vam, da vzamete vsako po
eno na svoj dom.
Najbolj preprosta in zaželena molitev je
rožni venec. V knjižici so na voljo tudi litanije, pesmi in kratka besedila za glasno
branje med desetkami. Bodimo preprosti
in vključimo tudi otroke in mlade. Ta blagoslovljena in poslana podoba gotovo prinaša poseben blagoslov v naše domove.
KATEHEZE O SVETEM DUHU
Kateheze o sadovih Svetega Duha bo v
kapucinskem samostanu v Vipavskem
Križu vodil br. Jakob ob sobotah in torkih
ob 19. uri: v soboto, 20. 5., torek, 23. 5.,
soboto 27. 5. in torek, 30. 5.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
Naslednja dva tedna so za krasitev cerkve
odgovorni: od 15. do 28. 5. hišne št. 1-8.
VABILO
Škofijska gimnazija Vipava vabi na letni koncert svojih zborov in benda, ki bo v torek, 16.
maja, ob 19. uri v Kulturnem domu v Vipavi.

