Nameni svetih maš:

št. 20/11

KAMNJE ob 17.00
Pogrebna za † Stanislava
Črmelj, Kamnje 36

GOJAČE ob 20.00
za †† Franca in Bernardo
Zajc, Gojače 11

Marija Pomočnica
kristjanov

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Lozar
in Brecelj, Vrtovin 77

ČRNIČE ob 20.00
za †† Mirota in Vilmo
Volčič in ††, Črniče 70a

sreda, 25. 5.,
Gregor VII.,
papež

SKRILJE ob 20.00
za †† starše in Borisa
Bratina, Skrilje 79

MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj, Malovše 2,
p. n. Malovše 35

četrtek, 26. 5.,
Filip Neri,
duhovnik

KAMNJE ob 20.00
za †† Cirilo in Franca
Kandusa, Potoče 44

ČRNIČE ob 20.00
za † Jelko Batagelj,
p. n. sošolke

petek, 27. 5.,
Alojzij Grozde,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za †† Franca Rupnika,
Vrtovin 110

RAVNE ob 20.00
za vse ††
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sobota, 28.5.,

SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Ivanko in starše Valič, za †† Stanka in starše
Skrilje 2
Koron in Valič, p. n. Črniče 4
RAVNE ob 18.30
poročna sveta maša

ponedeljek, 23. 5.,
Socerb,
mučenec

torek, 24. 5.,

German Pariški,
mučenec

Simon Kovšca in Suzana Vidmar

KAMNJE ob 7.45
6. VELIKONOČNA 30. dan za † Franca Rustja,
NEDELJA
Potoče 33
Maksim Emonski, škof
KAMNJE ob 10.30
za vse ††, Kamnje 16

29. 5.

ČRNIČE ob 9.00
na čast sveti družini,
p. n. Gojače 3f
za župnijo



nje, da bi s tem vsem pokazali svojo »lastnino«. Vemo pa, da noben otrok
ni lastnina svojih staršev. Odveč je bojazen, da bomo otroka čustveno zatrli,
če ga bomo kdaj tudi prisilili in ga navajali, da zmore zdržati in se prilagoditi skupnosti. Če vas je več, je tudi vzgajanje za »biti pri maši« lažje in bolj
sproščeno.
Največja dota otrokom so starši, ki jih prinašajo k bogoslužju že od najnežnejših let in so jim sami zgled s tem, da gredo k maši brez godrnjanja in
predvsem z veseljem.
Vprašanja o bogoslužju lahko pošljete na e-naslov (spodaj).

 Z a konec
GOVORJENJE V SPANJU – »No, to, da v spanju govoriš, ni nič tako strašnega,« skuša otroški zdravnik
pomiri malo Petro. »Morda imate prav, gospod doktor, ampak cel razred se mi že smeje!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
5. velikonočna nedelja, 22. maja 2011
»Vaše srce
naj se ne
vznemirja.
Verujete v
Boga, tudi
vame verujte! 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. Če ste spoznali
mene, boste spoznali tudi
mojega Očeta. Od zdajj g
ga
poznate in videli
ste ga.« Filip mu je
rekel: »Gospod,
pokaži nam Očeta
in zadosti nam bo.«

(Jn 14,1—8)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 8,5—8.14—17
2. berilo 1 Pt 3,15—18
evangelij: Jn 14,15—21

»Kako bi mogli poznati pot?«
Lahko si mislimo, kako bi završalo po vseh
medijih, če bi napovedali, da bodo pokazali posnetek Boga samega. Novica, da končno vemo,
da Bog je, in dokončno vemo, kakšen je.
Na kaj bi poleg radovednosti še pomislili?
Vendar konec vseh ugibanj in iskanj, konec
verskih prepirov, konec vseh, ki so si Boga lastili zase, za uveljavljanje svoje resnice ...
Kolikokrat slišimo koga reči: »Kristjani govorite, da je Bog takšen, judje pravijo, da je drugačen.« Potem so še muslimani, hindujci, budisti in toliko drugih in prav toliko podob enega in
istega Boga. Je morda potem res le energija,
neka neznana brezosebna zakonitost v vesolju?
Tudi eden izmed Jezusovih učencev je prosil: »Pokaži nam Očeta.« Drugi ga je spraševal:
»Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je povedal kar naravnost: »Od zdaj
ga poznate in videli ste ga.« Torej je ta »televizija« mogoča. Kako vendar?
Predstavljajte si, da ste mladi in se do ušes
zaljubite. Pa vam dajo dve možnosti. Prva je,
da po posebnem daru izvoljenca takoj popolnoma spoznate v vsej lepoti in globini. Druga vam
daje možnost, da boste z njim lahko odslej tudi
živeli. Možnosti se izključujeta, eno ali drugo.
Katero bi izbrali?
Po vsej preštudirani teologiji kot duhovnik lahko rečem: šele sedaj, po nekaj
letih duhovniškega življenja,
nekatere prej samo naučene
in v mnogih knjigah napisane
resnice zmorem videti zelo
preprosto. Če bi me prej kdo
vprašal, v čem je razlika med



krščanstvom in vsemi drugimi verstvi,
bi začel na široko razlagati resnice enih
in drugih. Sedaj bi povedal zelo preprosto, odkril sem eno in najbolj pomembno: Jezus nam daje to drugo možnost.
Čisto zares! Ne daje nam možnosti, da
bi Boga kar videli. Odprl pa nam je možnost, da z njim živimo. To je največ,
kar je na tej zemlji človeku lahko dano.
Z ljubljenim lahko živim!
In ko z nekom živim, ga vedno bolj
spoznavam. In ko ga spoznavam, odkrivam tudi križ. Mar ni tako tudi v odnosu z ljubljenim človekom?
To je pot. Medtem pa bi ljudje vedno znova radi zvedeli za resnico, ki
je v nekem pravilu ali formuli. Take televizije ni. Obstaja le ena. Če rečem,
da je to Jezus Kristus, ni dovolj. Nad
Jezusom so bili žal že mnogi razočarani. Hoteli so ga spoznati, a z njim niso
začeli živeti. Si ti že dejansko izbral to
drugo možnost?
župnik

Obvestila:
ŠMARNICE
Vabljeni, da vztrajate in
drug drugega spodbujate k rednemu obiskovanju šmarnic.

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
Starše birmancev (letošnjega 7. in 8.
razreda) v obeh župnijah že sedaj vabim, da računate na srečanje: v Črničah v ponedeljek 6. junija, v Kamnjah
v četrtek, 9. junija. Tema bo ista, zato
lahko pridete tudi v drugo župnijo.
ROMANJE BOLNIKOV IN
INVALIDOV NA BREZJE
Letošnje vseslovensko romanje bo v
soboto, 18. junija. Avtobus bo pobiral po dolini. Že sedaj se lahko prijavite predstavnikom župnijske karitas: v
Kamnjah Stanku Rovtarju (364 63 42;
031 249 202), v Črničah Julijani Bric
(366 68 06; 040 888 420) ali Cvetki
Valič (05 366 60 07). Ura odhoda bo
objavljena v oznanilih teden prej.
MLADI
V soboto ni mladinskega srečanja.
Računajte na petkov večer, 10. junija, ko se dobimo mladi iz dekanije na
srečanju Tokrat gre za (K)res na
Planini pri Ajdovščini.

MLADI IN POLETJE
Sodobni čas zahteva načrtovanje, žal
velja to tudi za poletni počitniški čas.
Vabim mlade, da že sedaj zastavite
MAVRIČNO ROMANJE
nekaj dni za to, da se boste lahko sreOTROK NA SVETO GORO
Za romanje otrok v soboto, 4. junija čali z drugimi mladimi z raznih koncev
dopoldan se vas je prijavilo in navdu- Slovenije, poglobili svoje notranje
šilo že 18. Prijavite se lahko s prijav- duhovno življenje in doživeli nove
izkušnje, ki človeka dvignejo.
nico ali po telefonu ali e-pošti.
Letošnji 9. razred, vse srednješolce
STREŽNIKI V ČRNIČAH
pa tudi študente vabim na teden v
Dobimo se na srečanju v petek ob
Stržišče pod Črno prstjo v tednu po
18. uri v učinici pomerili se bomo
31. juliju (pot.rkc.si), mlade od 17. do
v kvizu, pridite tudi tisti, ki se niste
30. leta pa na "Kamp z misijonom",
posebej učili snovi.
ki bo v Kopru od 19. do 22. julija
(www.prepih.org). Na obeh bom zraven
VEROUK
kot duhovnik skupaj z drugimi.
Poskrbite, da bodo brez odlašanja
opravljene vse obveznosti in urejeni
zvezki. Kdor ima spričevalo še doma,
naj ga čimprej prinese.

Več informacij bo že v prihodnjih
oznanilih, pozanimajte se lahko sami na
spletu.
Običajno se je najtežje odločiti in raje
odlašamo. Običajno
še nikomur od mladih ni bilo žal, da je tvegal teh nekaj
poletnih dni. Prijavi se po telefonu,
e-pošti, osebno ... in povej naprej.

zbrana. Veliko bolj pomembno je, da
lahko npr. mama kljub nemiru otroka
globoko v sebi ostane mirna in da je
tudi med mašo v stiku z otrokom. Ko
bo otrok čutil ta stik, ko bo dobil ljubeč odgovor na kakšno vprašanje, se
bo hitreje privadil.

Zbranost za vsako ceno
Tedenska maša je morda bolj primerna za to, da se pridem osebno umirit,
premišljevat ... Nedeljska ali praznična sveta maša pa je izrazito praznovaSodelovanje pri
nje občestva. Če hočemo le mir zase,
bogoslužju (nadaljevanje):
nas bo takoj zmotila vsaka malenkost,
ki se v bogoslužnem prostoru zgodi na
Otroci v cerkvi
Tokrat nekaj o ni- neobičajen način. Takega vernikaka
koli izpeti zgodbi: moti vsak kašelj, vsak otroški glasek,
ali naj otroke pri- neobičajni premiki strežnikov pri
našamo že zgodaj oltarju ... Seveda se mora
vsak potruditi, da skupne
v cerkev ali ne.
Zelo sem vesel, ko zbranosti ne moti zavestno
ali iz malomarnosti. Povidim, da v obeh
membno pa je, da vsako
župnijah nekateizgovorjeno besedo in
re mlade družine
kretnjo vključim v skurade prinašate s
pno slavljenje Boga.
seboj tudi majhne otroke.
Pri maši niso pomembOtroka bom peljal k maši šele takrat,
ne le besede in misli ...
ko bo že lahko kaj razumel.
Nekateri so mnenja, da je otroke
Pretirana razposajenost
pametno pripeljati šele, ko bodo tam
Na eni strani je zelo narobe, če nas
kaj tudi razumeli. Žal je tedaj že
moti vsak najmanjši otroški glasek ali
prepozno. Otrok se nasrka bogoslužja
kretnja, če so starši deležni očitajočih
veliko prej. Otrok, ki se že od malega
pogledov. Na drugi strani pa lahko
navzame bogoslužnega ozračja, bo
starši otroku pustijo, da v cerkvi dela
pozneje drugače sprejemal in dožikarkoli, da se sprehaja in vleče nase
vljal »dolgočasno« mašo.
pozornost vseh. Lahko se zgodi, da
Kaj lahko naredita mama in oče?
mu celo namenoma dovolijo pohajaStarši dobro veste, da so si otroci v

isti družini in pri isti vzgoji lahko zelo
Pred nami je:
različni. Ne da se vsega predvideti.
• nedelja, 5. 6., ob 9. uri srečanje starejših in bolOtrok se bo dobro privadil na prostor
nih župljanov v Črničah. Tokrat vabljeni samo k
že s tem, če ga boste kdaj prinesli v
maši, brez skupnega druženja v dvorani.
cerkev kar tako, ko je prazna. Mama • petek, 10. 6., srečanje mladih na Planini;
ali oče se morata že vnaprej odpove- • sobota, 11. 6., dekanijsko srečanje strežnikov;
dati temu, da bosta lahko sama zase • sobota, 18. 6., romanje bolnikov in invalidov na Brezje.

