Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 4,
Bernardka Lurška,
devica

torek, 17. 4.,
Robert,
opat

sreda, 18. 4.,
Evzebij,
škof

četrtek, 19. 4.,
Leon IX.,
papež

3. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.00
za zdravje,
Kamnje 2c

GOJAČE ob 19.00
po namenu družine Pišot,
Gojače 39

VRTOVIN ob 19.00
za †† Gruden,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 19.00
za † Danila Kosovela,
p. n. Črniče 63

SKRILJE ob 19.00 (v zakristiji)
za †† starše Rovtar,
Skrilje 76

MALOVŠE ob 19.00
za †† Franca in starše,
p. n. Malovše 30

KAMNJE ob 19.00
za †† Valič,
Kamnje 63

RAVNE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
v Črničah adoracija
od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 19.00
v dober namen,
Vrtovin 37

veroučna maša

petek, 20. 4.,
Teotim (Leo),
misijonar

VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Kravos,
Vrtovin 22d

sobota, 21. 4.,

v Skriljah ni svete maše

Anzelm,
škof in cerkveni učitelj

nedelja, 22. 4.,
4. VELIKONOČNA
NEDELJA,
nedelja Dobrega
pastirja
Leonid,
mučenec

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† brate in sestre
Podgornik, Črniče 3

ni jutranje maše
ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Remca, p. n. Ravne 1
KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji v zahvalo, Vrtovin 102
v Skopju: za župnijo
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Poslušati, razločevati, živeti
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
PRIDOBLJENE SPOSOBNOSTI – Učiteljica jezno vpraša Janezka: »Janezek, kako ti uspe, da si tako len?«
Janezek: »Pol talenta in pol pridobljene sposobnosti.«
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 10,11–1

Končno Jezus oznani novost sedanjega trenutka, ki bo mnoge
navdušila, druge pa zakrknila. Čas se je dopolnil in On, od Izaija oznanjeni Mesija, je maziljen, da reši jetnike, ozdravi slepe
in oznani usmiljeno ljubezen Boga do vsake stvari. Resnično,
»danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,20),
zatrdi Jezus.
Veselje evangelija, ki nas odpre za srečanje z Bogom ter z
brati in sestrami, ne more čakati naše počasnosti in naše lenobnosti; ne more se nas dotakniti, če slonimo pri oknu z izgovorom, da še vedno čakamo na ugoden čas; za nas se tudi
nikakor ne more uresničiti, če takoj danes ne prevzamemo
tveganja in se odločimo za neko izbiro. Poklic je danes! Poslanstvo kristjana je za sedaj! In vsak od nas je poklican – v
laiško življenje v zakon ali v duhovniški poklic v službenem
duhovništvu ali v življenje posebne posvetitve –, da bi postal
Gospodova priča, tukaj in sedaj.
Ta danes, ki ga je Jezus oznanil, nam dejansko zagotavlja,
da Bog še naprej prihaja, da bi odrešil človeštvo in nas naredil
deležne svojega poslanstva. Gospod še naprej kliče ljudi, da bi
bili z njim in hodili za njim v odnosu posebne bližine, v njegovi
neposredni službi. In če nam da razumeti, da nas kliče, naj se
popolnoma posvetimo njegovemu Kraljestvu, se nam ni treba
p je
j – in velika milost – biti popolnoma in za vedno
bati. Lepo
posvečeni Bogu in službi bratom.
Gospod tudi danes kliče, naj hodimo za njim. Ni nam treba čakati,
da bomo popolni, da bi odgovorili s
svojim velikodušnim »tukaj sem«,
niti se ni treba bati svojih meja in
svojih grehov, temveč z odprtim srcem sprejeti Gospodov glas. Poslušati ta glas, razločevati svoje osebno poslanstvo v Cerkvi in svetu ter
ga končno živeti v »danes«, ki nam
ga daje Bog.

Naj nas presveta Marija, dekle, ki je
živelo na obrobju, ki je poslušalo, sprejelo in živelo Božjo besedo, ki je postala človek, vedno varuje in spremlja na
naši poti.
papež Frančišek,
iz poslanice za svetovni
dan molitve za duhovne poklice

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
V tednu pred 4. velikonočno nedeljo se
povezujemo (med delavniškimi mašami in četrtkovo adoracijo) v molitvi za
duhovne poklice, letos s svetopisemskim »daj mi poslušno srce«.
VEROUK
je ta teden reden, tudi za birmance.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v četrtek v Kamnjah.
GOSPODARSKI SVET KAMNJE
Dobimo se na krajšem srečanju v Kamnjah v ponedeljek ob 20. uri.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine v
sredo ob 20. uri v Kamnjah.
NOVA KNJIGA
Luč sveta je ugledala razširjena in slikovno bogata knjiga ŽUPNIJA SV. MIHAELA NA VIPAVSKEM IN NJENE CERKVE.
Knjiga sicer ni naprodaj, prostovoljni
prispevki pa so več kot zaželeni vsaj
v višini materialnih stroškov, ki znašajo
ok. 20 evrov za izvod. S tem stroškom
boste obogatili svoj dom in hkrati prispevali, da s skupnimi močmi obnovimo
župnijski zvonik.
žKnjiga je prispevek avtorja Pavleta Bratina k obnovi župnijske cerkve.
Ohranite lepe spomine na svoje starše,
vas same in vaše otroke.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto odhajamo na romanje po poteh sv. Matere Terezije in Janeza Gnidovca. Odhod avtobusa je v soboto ob
4. uri iz Potoč. Zbranih nas je 38 romarjev. Vračamo se v četrtek v poznih
večernih urah. Pot nas bo vodila preko Hrvaške, Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije in Črne Gore. Romanje bo
predvsem duhovna obnova in spoznavanje življenja žene, ki je s sv. Janezom Pavlom II. duhovno zaznamovala
20. stoletje. V Krajih njene mladosti pa
je deloval in bil z njo povezan tudi slovenski svetniški kandidat Janez Gnidovec.
Povezani bomo v molitvi. Na romanje pa se
pripravljamo z devetdnevnico, ki je tudi na
spletni strani.
V nedeljo ni jutranje
maše. Ob 10.30 bo
maševal g. Ivan Maslo,
letošnji zlatomašnik.
PREDAVANJE V KRIŽU
New age in Jezus, v petek, 20. aprila ob
20h (samostanska kapela v Vipavskem
križu). Boštjan Hari bo spregovoril o: Kaj
je new age? Kako gleda na svet, Boga,
Jezusa, Svetega Duha, človeka, institucijo, resnico, angele, greh, odrešenje
...? Kaj ponuja sodobnemu človeku?
MAŠA NA OVČJEM PLACU,
kjer je bil umorjen bogoslovec Emil
Kete bo v nedeljo, 22. 4. ob 16. uri.
Eno uro prej ob 15.00 bodo molitve za
nove duhovne poklice od gostilne Olga
– Vitovlje. Somaševanje vodi g. Dominik Brus. Lepo vabljeni.
OLTAR IN PREZBITERIJ V SKRILJAH
Hvala vsem, ki ste v tem tednu z udarniškim delom poskrbeli za odstranjevanje in odvoz starega tlaka v cerkvi svete Marjete v Skriljah. Arheologi so našli
samo del starih temeljev cerkve. Sledi
postavitev izolacije in novega tlaka. Še

vedno bo dobrodošla pomoč. Vsaka
hiša v Skriljah naj po svojih močeh
prispeva, da naredimo nekaj lepega
za nas in prihodnje rodove.
OLTAR V MALOVŠAH
vsem darovalcem, ki ste z darovi prispevali 960 € in skoraj v celoti pokrili
stroške oltarja v Malovšah.
Nabirka za božji grob na veliki petek
v Kamnjah: 235,60. Nabirka iz obeh
župnij gre za sveto deželo.
KAPELICA V GUŠTINIH
Obnovitvena dela so se začela. Kdor bi
želel prispevati svoj dar k obnovi, naj
odda Sonji Lozar, ki bo zbirala darove.
VABLJENI NA POMLADNI KONCERT
v petek 20. aprila ob 19. uri v šoli v
Kamnjah. Večer bodo oblikovali:
otroci iz vrtca Dobrovoljček Potoče,
mladinski pevski zbor Župnije Kamnje
in kvartet violončel - komorna zasedba Cellostrike.
PREJEMANJE SV. OBHAJILA

Pri prejemanju svetega obhajila v naših
cerkvah se opažajo tudi malomarnosti
in nepravilnosti.
Sv. obhajilo (evharistijo, sv. Rešnje
telo ali Kruh življenja) prejemamo
primerno telesno
in duhovno pripravljeni ter z globokim spoštovanjem do
Gospoda, ki se nam daje v hrano za
večno življenje. To namreč ni več navaden kruh, temveč Gospod sam, ki
si je nadel podobo zemeljske hrane.
To ni kruh in nagrada za popolne kristjane. Grešniki smo in potrebujemo
povezanost in moč, ki nam jo daje
vstali Kristus za premagovanje vsakodnevnih preizkušenj. Vendar je evharistija skupnost (communio – obhajilo)
in prejemanje vključuje živo in stalno
povezanost z oltarnim občestvom. Zato
obhajila ne moremo prejeti kot »bombonček«, potem ko smo se, čeprav pri

močeh in zdravi, za nekaj časa kar oddaljili
od nedeljske maše. Z obhajilom ne prejmemo Jezusa kot posameznika, temveč
njegovo vstalo poveličano telo, v katerem
so za večno življenje v njem že utelešeni
naši bratje in sestre. Evharistija nas varuje
pred tem, da bi kristjani vero začeli živeti
kot posamezniki. Je zdravilo sredi individualistične kulture.
Kruh življenja prejemamo na
jezik ali na roko. Kadar ga
prejmemo na roko, se nekoliko umaknemo in hostijo
zaužijemo tako, da to lahko
vidi tudi delivec zakramenta.
Hostije nikakor ni dovoljeno
zaužiti šele med hojo nazaj. Ni je dovoljeno
odnesti s seboj, zavreči ali zlorabiti, kar bi
bilo hudo nespoštovanje sv. Rešnjega telesa,
celo smrtni greh, ki se ga je treba spovedati.
Poskrbimo tudi za umirjeno pristopanje.
Lepo po vrsti razvrstimo iz klopi. Otroci lahko pridete naprej, vendar je tudi lepo, če
pridete vmes skupaj s starši ali starimi starši. Tisti, ki ne morete ali niste pripravljeni,
lahko brez slabih občutkov naredite znamenje in prejmete samo križ ali blagoslov.
Bodimo torej pozorni na svoj odnos do Gospoda in spodbujajmo tudi druge, da bodo
ravnali krščansko, svetim skrivnostim primerno. Verniki, ki ne morete redno v cerkev, lahko ob nedeljah prejmete redno obhajilo po službi, ki je podeljena izrednim
delivcem obhajila. Sporočite željo za redno
ali občasno nedeljsko obhajilo župniku ali se
dogovorite z enim od obhajancev z vednostjo župnika.
SKUPNOST EMANUEL V MALOVŠAH
Prihodnjo soboto, 21. aprila, bodo v Skupnosti Emanuel pripravili dan skupnega srečanja pri nas v Malovšah. Člani skupnosti
iz vseh koncev Slovenije bodo skupaj pripravili druženje ob skupnem kosilu, duhovni
nagovor in pogovorne skupine, zaključili pa
s sveto mašo in slavljenjem.
Na župljane se obračajo s prošnjo za molitev, da bi bil to blagoslovljen dan pristnega
srečanja, med seboj in z Vstalim Jezusom.
Kdor bi želel ta dan preživeti v bratski družbi Emanuelcev, naj se prijavi pri g. Mihu Zaletelu na tel. št.: 040 294 491.

