Nameni svetih maš:
KAMNJE ob 8.00
velikonočni
za † Jožefa Rustja,
ponedeljek, 9. 4.,

Potoče 55
SVETI PAVEL ob 16.00
za † Franca Rupnika,
Vrtovin 110
torek, 10. 4.,
KAMNJE ob 19.30
velikonočna osmina, v čast Svetemu Duhu
za birmance
Domnij,
mučenec
za † Vero Bratina,
p. n. Potoče 52
SKRILJE ob 19.30
sreda, 11. 4.,
velikonočna osmina za †† Zdravko in Ivanko
Gema (Biserka),
Valič, Skrilje 2
Hugo,
škof

GOJAČE ob 19.30
za vse tri †† redovne sestre
Brecelj, p. n. Gojače 45

MALOVŠE ob 19.30
za †† starše Krkoč,
p. n. Malovše 6

devica

četrtek, 12. 4.,
velikonočna osmina
Julij I.,
papež
petek, 13. 4.,
velikonočna osmina
Ida, redovnica

sobota, 14. 4.,
velikonočna osmina
Lidvina,
redovnica
15. 4.
NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
Helena,
cesarica

KAMNJE ob 19.30
za † Jožefa Batagelja,
Kamnje 54

ČRNIČE ob 19.30
za † Franca in †† Podgornik,
p. n. Črniče 69b

VRTOVIN ob 19.30
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 66, 1. obl.

RAVNE ob 19.30
za †† Lionelli,
po namenu

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Rovtar,
Skrilje 2a

ČRNIČE ob 19.30
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Črniče 67d

KAMNJE ob 7.45
za †† Gabrijela Brica,
Potoče 52
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožeta Pegana,
Potoče 54
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ČRNIČE ob 9.00
za †† Lidijo in Ladislava
Cigoja, p. n. Gojače 38
ob 11.00 sveti krst

ČRNIČE ob 10.00
za †† Henrika in Sonjo Ušaj
p. n. Ravne 1
za župnijo
prvo sveto obhajilo

IZ VELIKONOČNEGA VOŠČILA SLOVENSKIH ŠKOFOV:

Slovenski škofje želimo vam, dragi duhovniki, redovniki, redovnice, misijonarji
in misijonarke, pastoralni sodelavci in sodelavke pri oznanjevanju, v bogoslužju in karitativnih dejavnostih, vsem rojakom po svetu, posebej pa vsem
bolnim in ostarelim in vsem ljudem dobre volje, naj vas velikonočni prazniki
napolnijo in obogatijo z obnovljeno vero, globoko radostjo, obiljem milosti in
Božjega blagoslova.

 Za konec
POSEBNI ZNAKI – Direktor živalskega vrta je na policijski postaji prijavil, da jim je ušel slon.
»Ima kakšne posebne znake, po katerih bi ga lahko prepoznali?« je vprašal policist.
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
1. velikonočna nedelja, 8. aprila 2012
Prvi dan
tedna je
prišla Marija Magdalena navsezgodaj,
še v temi, h grobu in
je videla, da je kamen
odstranjen od groba.
Tedaj je stekla in prišla
k Simonu Petru in k
drugemu učencu, ki ga
je imel Jezus rad, ter
jima rekla: »Gospoda
so vzeli iz groba in ne
vemo, kam so ga položili.«
Peter in oni drugi
učenec sta šla ven in
se odpravila h grobu.
Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec
Petra prehitel in prvi
prišel h grobu. Sklonil
se je in videl povoje, ki
so ležali tam, vendar ni
vstopil. Tedaj je prišel
tudi Simon Peter, ki je
šel za njim, in stopil v
grob.
(Jn 20,1-6)

Odlomki Božje besede
na nedeljo Božjega
usmiljenja:
1. berilo: Apd 4,32–35
2. berilo 1 Jn 5,1–6
evangelij: Jn 20,19–31

Imaš novo možnost
Verjetno se spomnite voščilnic, ki ste jih prejeli
ali videli o veliki noči. Skoraj na vseh je upodobljen Kristus, kako gre iz groba nekam stran, v
nebo, skratka za nas v neznano. Žal smo se na to
upodobitev kar navadili. Podoba takega vstajenja
se je vse od otroštva dalje globoko vtisnila v nas,
izgubila pa se je neka druga podoba, ki je še zelo
živa pri vzhodnih kristjanih. Kristus je obrnjen v
grob, sklanja se k človeku, predstavljata ga Adam
in Eva. Drži ju za zapestje in ju rešuje iz žrela, iz
temnega groba.
Dragi župljani, letos bi vam rad predstavilo ta
pogled, Kristusov pogled k človeku! Iz vsakega
želi odslej, po dokončni zmagi, narediti novega
človeka. Vsakega izmed nas želi potegniti iz žrela
neizprosne usode. Ne le usode dokončne smrti,
tudi iz hladne »usode« vsakdanjih skrbi, bolečih
izkušenj svoje družine, skrbi za preživetje. Vojaki, ki na podobah popadajo na tla, ne pomenijo
njegove zunanje zmage, idealne družbe, kjer bo
odslej red in bodo zločinci kaznovani.
Kristus ne gre nekam v neznano in zastava v
njegovi roki ne pomeni: »Sedaj jih pa
bomo ...« Kristus po vstajenju ne trosi propagandnih
letakov: »Moraš biti
tak in tak!« Ne! Svoj
obraz obrača k tvojemu obrazu. Gleda te in
ti daje novo možnost.
Kako zanimivo je opazovati slavno Da Vincijevo upodobitev zadnje večerje. Vsak

obraz izraža nekaj posebnega. Vsak
izmed dvanajsterih nosi v sebi nekaj
posebnega. Vsak je moral iti skozi
preizkušnje. Vsaka je bila posebna,
samo njegova. In vsakemu je Vstali
odkril, da ima novo možnost. Zaman
je pričakovati, da ni groba, da ni brezna, da ni greha. Zaman je upati, da
boš vse zmogel sam.
Kristus s svojo veliko nočjo vstopa
na tvojo konkretno življenjsko pot.
Prihaja v grob tvoje preteklosti, ki je
ne moreš spremeniti. Obraz ima obrnjen v tvoj obraz. Bog je osebni Bog!
Od tebe je odvisno, kam boš gledal:
v svoj lastni grob ali Vanj, ki ne gre v
neznano? Boš ostal sam in se poskušal rešiti, ali dopustiš, da tudi tebe
ljubeznivo in hkrati krepko prime za
zapestje? Apostola sta odkrila, da je
sedaj drugačen tudi njun grob, in sta
le zato lahko začela znova.
Iskreno vam voščim žive vere, da
zaradi velike noči usoda ne obstaja!
Delimo velikonočno vero med vse
obtežene, osamljene in zaskrbljene.

Obvestila:

PAPIR ZA KARITAS
veroučenci v tem tednu še lahko
prinesete star papir, v naslednjem
tednu ga bomo oddali in denar namenili družinam v finančni stiski.
KATEHEZA ZA BIRMANCE
Kandidati za birmo
iz obeh župnij imate skupno srečanje
v torek ob 17.30
v Kamnjah, skupaj s sveto mašo
ob 19.30. Med nas
bo prišel g. Slavko
Rebec, ki bo tudi vodil sveto mašo.
K sveti maši vabljeni (neobvezno)
tudi starši in botri.
ŠTUDENTSKA SKUPINA
ima srečanje v četrtek po sveti
maši v Kamnjah.

MLADI
Mladi vabljeni v petek, 13.4., ob
16. uri v župnišče k delovni akciji.
župnik Skupaj boste očistili kletne prostore župnišča in jih začeli pripravljati za »vaš« prostor. Povabite se
med seboj.

SVETA MAŠA
PRI SVETEM PAVLU
Na velikonočni ponedeljek ob 16.
uri vabljeni k sveti maši. V primeru slabega vremena bo sveta
maša v Vrtovinu ob 17. uri.
VEROUK
Birmanci iz obeh župnij nimate
rednega verouka, ampak skupno
srečanje v torek. Prvoobhajanci v
Črničah nimate verouka, ampak
pripravo v četrtek. Za vse druge
skupine, razen za ponedeljkove, je
verouk reden.

ŠOLA ZA ANIMATORJE POMOČNIKE
Skupina birmancev v petek odhaja
na šolo za animatorje pomočnike v
Ilirsko Bistrico. Gremo s kombijem
ob 16.30. Podprimo jih z molitvijo.
PRIPRAVA NA ZAKON
Mladi in manj mladi
pari, pogum! Ta teden
se začne nov krog
tokrat sobotnih priprav
na zakon. Začetek v
soboto, 14. aprila,
ob 19. uri v Mariji-

nem domu (ob cerkvi) v Šturjah. Priporočamo tudi parom, ki
še niste tik pred poroko. Tisti, ki
odlašate, da bi uredili dar svetega
zakona, se opogumite in v koledarju obkrožite datum! Čim prej!
Ko se enkrat odločimo, je vse lažje. Kristus želi obilno blagosloviti
vajin odnos.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo v
Črničah ob
10. uri praznik
prvega svetega obhajila.
Spoved in vaje
za prvoobhajance so v četrtek ob 18.30
v cerkvi. Prvoobhajanci se v tem
tednu pripravljate tudi z obiskom
svete maše. Njih in njihove družine priporočamo v molitev.
SVETI KRST
na velikonočni ponedeljek bosta
dogovoru z župnijo Koper Sveti
Marko v Črničah prejeli sveti krst
Mija Ceglar in Nina Muha; njuni
družini priporočamo v molitev.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Le slabe tri
tedne je do
romarskega
odhoda po poteh
Janeza Pavla II.,
Favstine Kowalske, Maksimilijana Kolbeja ... V nedeljo bo v cerkvi na razpolago list
s podrobnejšimi podatki.
Romarji imamo skupno pripravo v
soboto, 21. aprila, zvečer v dvorani v Kamnjah. Ogledali si bomo
film, se srečali, dobili še kakšno

informacijo. Do takrat
ali na samem srečanju
boste poravnali preostanek plačila za romanje.
Priporočam, da romarji
po svoji želji pred romanjem, v sredo, 18. 4.,
začnete osebno opravljati devetdnevnico Božjega usmiljenja.
Besedilo lahko vzamete v cerkvi ali
na spletni strani.
DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih delavnic molitve in življenja
12. delavnica:
LJUBITI, KAKOR JE LJUBIL JEZUS

O ljubezni je izrečenih, zapetih in zapisanih na tisoče besed. Toda ljubezen je
v resnici veliko več kot čustvo. Ljubezen pomeni »dati življenje«. Ne da se
ljubiti brez umiranja. Naša podzavest je
polna notranjih ran, iz nje prihaja toliko
nenadzorovane jeze. Le z molitvijo, ki
postaja zavestna ljubezen do konkretnega človeka, ima moč, da ozdravlja
nam nepoznane globine podzavesti.
Prav ljubezen do človeka je merilo, ali
naša molitev napreduje ali nazaduje. Ko
se odločimo, da bomo molili za konkretno osebo, ki nas je prizadela, lahko
dejansko osvobodimo njega in sebe.
Konkretno:
• Umaknem se v zbranost.
• V misli si prikličem osebo, ki me je
prizadela ali do nje čutim odpor.
• V duhu ji začnem zavestno naklanjati
besede odpuščanja, dobrega, ljubezni.
• Lahko se ob tem v meni pojavi odpor, sebičnost, samoljubje. Prav to
je lahko priložnost, da v boju premagam vezi zla s tem, da ljubim "slepo",
brezpogojno, vztrajno.
• Če sem sam, lahko tudi glasno zmolim molitev odpuščanja za to osebo.

