Bogoslužje:
velikonočni
ponedeljek, 22. 4.,
Leonid,
mučenec

velikonočna nedelja
KAMNJE ob 10.00
za †† brata in starše Krkoč,
Potoče 21b
krst otrok

ČRNIČE ob 9.00
na čast Svetemu Duhu,
za razsvetljenje, p. n. darovalca

Jurij,
mučenec

SVETI PAVEL ob 16.00
za žive in †† ljubitelje narave,
p. n. Batuje
VRTOVIN ob 19.00
za †† Pavla in Kazimirja Stibilja,
Vrtovin 21

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Pikec in
vse †† Abelnove

sreda, 24. 4.,
Vilifrid Yorški,
škof

SKRILJE ob 19.00
za prvoobhajance,
p. n. darovalca

MALOVŠE ob 19.00
za † Lenarta in vse †† sorodnike
Čermelj, p. n. Gojače 36

četrtek, 25. 4.,
Marko,
evanglist

KAMNJE ob 19.00
za †† starše,
Potoče 24

RAVNE ob 19.00
ustanovna maša za dobrotnike
v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

petek, 26. 4.,
Marija,
mati dobrega sveta

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje,
Vrtovin 17

ČRNIČE ob 19.00
za †† Ivana in Ano Čotar
p. n. Črniče 78a

sobota, 27. 4.,

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo za prejete milosti

ČRNIČE ob 19.00
za † Anko Rijavec,
30. dan

torek, 23. 4.,

Cita,
dekla

2. VELIKONOČNA,
NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
28. 4.,
Ludvik Montfortski,
duhovnik

21. aprila 2019
št. 16/19

KAMNJE ob 7.30
po namenu, Vrtovin 102

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Petra Kranjca in †† sodelavce, p. n. darovalca
KAMNJE ob 10.30 praznik prvega svetega obhajila
za prvoobhajance, p. n. darovalca

Onkraj povojev

Tedaj je prišel
tudi Simon Peter, ki je šel za
njim, in stopil
v grob. Videl
je povôje, ki
so ležali tam,
in prtič, ki je
bil na Jezusovi glavi,
a ne ob povôjih, temveč
posebej zvit
na drugem
mestu. Tedaj
je vstopil tudi
oni drugi učenec, ki je prvi
prišel h grobu;
in videl je in
veroval. Nista
še namreč
razumela Pisma, da mora
Gospod vstati
od mrtvih.
(Jn 20,6–9)

 Za konec
NA SODIŠČU – Sodnik vpraša pričo: »A ste poročeni?« »Ja, dvakrat, gospod sodnik.«
»In koliko ste stari, gospa?« »Osemindvajset.« »Dobro, hvala. A tudi dvakrat?«
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 belo nedeljo:
Apd 5,12–16
Raz 1,9–13.19–19
Jn 20,19–31

Naše velikonočne upodobitve največkrat upodabljajo Jezusa,
ki gre zmagoslavno iz groba. To je verjetno tudi naša predstava, ki jo imamo vtisnjeno v sebi.
Vendar kamen, ki je odvaljen, ni toliko zaradi Jezusa. Odvaljen kamen je bolj za žene, učence in za nas. Jaz in ti morava
priti v grob in videti, da je res prazen.
Simon Peter je vstopil in gledal povoje. Janez pa je vstopil in
videl: »In videl je in veroval.« Videl je, da so bili povoji sesedeni skupaj, kot da bi telo izpuhtelo. Nekdo ni vzel telesa ven in
dal vsega na mesto. »Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič,
ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit
na drugem mestu.«
Kaj je videl? Da je res! Da je grob prehod. Ni konec. Zato mi
potrebujemo, da nam nekdo odvali to težko skalo. Kajti premalo je videti le Jezusov grob. Verjeti začneš, ko vidiš tudi svoj
grob. Janez je videl, da se je v njem nekaj spremenilo. Da je
sedaj on vključen v to veliko zgodbo.
In to vam voščim iz srca za letošnjo veliko noč: da bi zares
verjeli ne le v Jezusovo vstajenje, ampak tudi to, da ste odslej
tudi vi del njegove zgodbe. Želim vam, da bi tudi vi, kakor
Janez, videli »onkraj«, ne le okraj Jezusovih povojev, ampak
onkraj svojih povojev.
Kdor ljubi, vidi več kot tisti, ki mu je
sebičnost omejila pogled le na površino
dogodkov.
Povoji v Jezusovem grobu povedo, da
Kristus ne bo nikoli več brez telesa. Jezus po vstajenju ne lebdi sem in tja. Ni
odšel skozi odprtino groba in se potem
nekje skrival do vnebohoda. Kristus
ima sedaj drugačno telo in mi smo del
njega. Zato njegovo telo ni šlo iz groba
tako, kot si mi predstavljamo.
Naj se to odslej in po misijonu pozna
med nami. Ne živimo več drug mimo

drugega, temveč drug v drugem. Tako
odslej telesno živi Kristus. Tako bo
naše življenje onkraj groba in onkraj
vic. Začnimo že danes v Jezusovi moči
živeti drug v drugem.
Želim vam, da bi prav zato lahko izpustili tisto, česar se še oklepate. Dokler
si majhen in sam, težko izpustiš. Ko se
znajdeš v telesu drugega, te ni več strah.
Del veliko večje zgodbe smo. Zato se
ne zapirajmo kakor apostoli v zaklenjeno sobo. Zlasti moški, ne zapirajmo
se več v lastne oklepe. Žene velikonočnega jutra so pritekle tudi k nam in
povedale. Nam pa je treba na pot, da
vidimo in potrdimo. Da damo varnost.
Pomagajmo drug drugemu premagovati strahove. Čeprav nas plašijo dnevne novice, bolezen, porazi in
smrt, nas je Jezus vključil v svoje telo,
zato se ne bojimo konca.
Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander Lestan
župnik

VELIKONOČNI PONEDELJEK
Svete maše ob 9., 10. in 16. uri.
V Kamnjah krst otrok. Popoldne vabljeni na Svetega Pavla ob 16. uri.
PRAZNIK BOŽJEGA USMILJENJA
– DEVETDNEVNICA
V velikonočni osmini, do nedelje Božjega usmiljenja, lahko osebno molite
devetdnevnico; najdete jo na spletni
strani. Prihodnja nedelja je namreč
»osmi dan osmega dne«. Kajti v
tem tednu je samo en »danes«, osmi
dan, ko smo s krstom prestopili iz smrti v življenje.
VEROUK
ta teden reden od torka dalje.
Veroučna maša v sredo v Skriljah.

PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo bo devet otrok prejelo prvo
sveto obhajilo v Kamnjah. Njihove
družine priporočamo v molitev. V Črničah smo lani združili razrede in letos
ni prvoobhajancev.
Še posebej hvala vsem skritim prijateljem molivcem za njihove družine.
FILMSKI VEČER
Jutri, na velikonočni
ponedeljek, vabljeni na
filmski večer. Ob 20. uri
si bomo v župnijski dvorani v Kamnjah ogledali
prvi del filma o sv. Frančišku in Klari. Dogovorili
se bomo za termin drugega dela naslednji teden.
To je sicer priprava na romanje, vendar ste vabljeni tudi drugi. Romarji na
srečanje lahko že prinesete drugi del
plačila, lahko pa oddate tudi še naslednji teden.
SREČANJE ZA STARŠE
Starši devetega razreda in prvih letnikov, lanskih birmancev, vabljeni na
kratko srečanje, 15. minut, v petek,
kar v Vrtovinu takoj po maši pri cerkvi. Samo toliko, da se odločimo za
junijsko pot z mladimi v Rim.
ŽPS ČRNIČE
V četrtek ob 20. uri se dobimo na srečanju člani župnijskega pastoralnega
sveta v Črničah. Končali bomo do
adoracije.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine bo v
sredo ob 20. uri v Kamnjah.
MLADINSKO SREČANJE
V petek ob 20. uri v Kamnjah se spet
dobimo na mladinskem srečanju. Vabljeni vsi stari in novi animatorji. Pre-

gledali bomo vsebino letošnjega
oratorija, ki bo od 1. do 5. julija.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Bliža se odhod na romanje v Assisi, po
poteh sv. Frančiška
in Klare. Letos nismo
napolnili avtobusa in še nekaj odpovedi je bilo. Tako nas je potrjenih 31 romarjev. Če veste za koga,
ki bi se želel pridružiti, mu sporočite. Z nami bo vodnica Alenka Žibert. Cena romanja je 279 €. Zaradi
manjšega števila bo potrebno nekaj
doplačila. Odhod v četrtek, 9. maja,
vračamo se v nedeljo, 12. maja,
zvečer. Več na spletni strani.
PRIPRAVA NA KRST
bo v torek, 7. maja, v Šturjah. V Kamnjah bo krst spet v nedeljo, 30.
junija; v Črničah po dogovoru.
HIERONIMOVO LETO
V okviru leta svetega
Hieronima
(419–2019) vabljeni na prvi Hieronimov shod, ki bo v soboto, 27. 4., v
Koritnicah pri Knežaku. Ob 17.00 bo
sveta maša. Nato bo dr. Alan Tedeško ob liku sv. Hieronima posebej
nagovoril bralce Božje besede in
člane svetopisemskih skupin.
KNJIGA O NAŠI DEDIŠČINI
Pred letom dni
je izšla knjiga
Pavla Petra Bratina
Župnija
sv. Mihaela na
Vipavskem in
njene cerkve. Avtor jo je podaril
župniji kot pomoč pri obnovi zvonika, tako da tisti, ki si jo priskrbite, s tem prispevate k odplačilu

dolgov. Doslej se je po tej poti nabralo
2.740,00 €.
Knjiga obsega sedem avtorskih pol besedila in več kot 240 fotografij. Še vedno
si jo lahko priskrbite zase ali za druge.
Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da jo imate
doma in ste jo ponudili tudi drugim. S
tem ste obogatili svoje poznavanje preteklosti in pripomogli k obnovi zvonika v
Kamnjah.
Hvala tudi za vse druge vaše osebne
darove, s katerimi ste v tem času poskrbeli, da smo lahko obnovili zvonik. V
Črničah pa se pripravljamo na menjavo
oken.
PARKIRANJE
V Kamnjah lahko parkirate avtomobile tudi na travniku za župniščem, kjer
je veliko prostora. Zato za vogalom župnišča ne puščamo vozil, naj bo vedno
prost prehod.
HVALA
vsem, ki ste v teh dneh poskrbeli za
veliko stvari ob velikonočnem praznovanju. Hvala vsem, ki zvesto služite v cerkvi. Koliko je skritih žrtev in odpovedi ...
Brez teh ne more živeti nobena krščanska skupnost.
Pred nami je:

• sreda, 1. 5., začetek šmarnic;
• nedelja, 5. 5., pričevanja Mitje Rudolfa pri
nedeljskih mašah;
• torek, 7. 5., začetek priprave staršev na
krst;
• četrtek, 9. 5., župnijsko romanje po poteh
sv. Frančiška in Klare v Umbrijo;
• torek, 14. 5., stoti rojstni dan g. Aleksandra Lestana.

