Nameni svetih maš:

št. 16/12

ponedeljek, 16. 4.,
Bernardka Lurška,
redovnica

KAMNJE ob 19.30
za † Zofijo Vrtovec,
Kamnje 46a

GOJAČE ob 19.30
za †† Stanka in Angelo Rebek,
p. n. Gojače 12

torek, 17. 4.,
Rudolf,
mučenec

VRTOVIN ob 19.30
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68

ČRNIČE ob 19.30
za † Zmago Cigoj,
30. dan

sreda, 18. 4.,
Aja,
plemkinja

SKRILJE ob 19.00
za † Karla Zgonika,
Skrilje 51, 8. dan

MALOVŠE ob 19.00
za †† Ludvika in Frančiško
Rogelj, p. n. Malovše 37

četrtek, 19. 4.,
Leon IX.,
papež

KAMNJE ob 19.30
ČRNIČE ob 19.30
za †† starše in sestre Slokar, za †† Leopolda in Frančiško
Ušaj, p. n. Črniče 72
Kamnje 12a

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

VRTOVIN ob 19.30
za † Ano Gruden,
Vrtovin 29

RAVNE ob 19.30
po namenu darovalcev

sobota, 21. 4.,

SKRILJE ob 8.00
za † Milko Rustja,
Skrilje 87, 8. dan

ČRNIČE ob 19.30
za †† Slamič,
p. n. Črniče 6

Anzelm,
škof
22. 4.
3. VELIKONOČNA
NEDELJA
papeška
Leon, škof
začetek tedna
molitve za duhovne
poklice

KAMNJE ob 7.45
za † Franca Rustja
Potoče 33, 1. obl.
KAMNJE ob 10.30
za †† Radota in starše Valič,
Skrilje 73

ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja
p. n. Gojače 36
za župnijo

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
nedelja Božjega usmiljenja, 15. aprila 2012
Pod noč
tistega
dne,
prvega v
tednu, ko so bila vrata
tam, kjer so se učenci
zadrževali, iz strahu
pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil
mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!« In
ko je to rekel, jim je
pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili,
ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet
rekel: »Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim
zadržani.«
(Jn 20,19–23)

 Za konec
NOČNA VAJA - Podčastnik je razložil vojakom:
»Če se vam bo nenadoma stemnilo pred očmi, je primer jasen. Zaspali ste!«
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

Odlomki Božje besede
na 3. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 3,13–15
2. berilo 1 Jn 2,1–5
evangelij: Lk 24,35–48

Odpuščanje
V torek, pri skupnem »spraševanju« za birmance, je bilo postavljeno tudi vprašanje, kdaj
je Jezus postavil zakrament spovedi. In nekdo od
mladih je znal pravilno odgovoriti: na velikonočno
nedeljo zvečer. Da. Odpuščanje je dar velike noči.
Odpuščanje je nekaj, kar se ne da do konca razložiti. Lahko se zanj odločiš, lahko ga izkusiš. Ne
moreš ga predvideti, ni v tvojih rokah. Prav zato
je nekaj, kar stvari postavi popolnoma na novo.
Odpuščanje dela čudeže danes v številnih družinah, v hudih stiskah. To opažam znova in znova.
Vedno bolj sem prepričan: odpuščanje bo tisti veliki Božji odgovor za naš čas.
Samo tako lahko razumemo, zakaj po novem
nedelja Božjega usmiljenja. Janez Pavel II. jo je
razglasil v jubilejnem letu 2000. Še vedno imamo
težave. Mnogi jo jemljejo le kot nekakšno dodatno nalepko na belo nedeljo.
Papež s tem ni dajal nobenih zgolj osebnih
prednosti nekaterim zasebnim razodetjem in pobožnostim. Razglasil je to, na kar so ta znamenja
kazala.
Čez dva tedna bomo na
župnijskem romanju obiskali
svetišče Łagiewniki. Tam je
neopazno živela in je pokopana preprosta redovnica.
Po njej je Kristus dajal za
naš čas zelo pomembno sporočilo. Svet in z njim kristjani
se trudimo in naprezamo, da
bi izboljšali svet. Pozabili pa
smo na odpuščanje, na zastonjski dar velike noči.

Ko sem se srečeval z mladimi, ki
so se osvobajali mamil in drugih zasvojenosti, so vedno pripovedovali,
v čem je bistvo. Vsi zasvojeni zatrjujejo, da ne potrebujejo nobene
pomoči: »To zmorem sam!« Varajo sebe in skušajo prevarati druge.
Vsi že vedo o njihovi zasvojenosti,
le sami še vedno verjamejo, da to
obvladujejo. Dokler ne bomo v sebi
sprejeli in izročili lastne stiske in
slabosti, ne bomo razumeli, v čem
je Božje usmiljenje.
Kristus je poljski redovnici razložil bistvo evangelija: »Izroči mi
svojo bedo, ker je izključno tvoja
last.« Vse drugo smo prejeli v dar
od Boga. Samo naša lastna slabost
nam res pripada. Le zakaj jo tako
tiščimo zase?!
Učenci so šele tisto nedeljo zvečer izkusili, da jim je vse odpuščeno. Brez te izkušnje se evangelij ne
bi bil začel širiti, njihovo govorjenje
o odpuščanju bi bilo le suha teorija.
Ko svoje šibkosti prepustiš Kristusu, tedaj vera postane življenje.
župnik

Obvestila:

MAŠA S PRITRKOVALCI
NA SVETI GORI
Danes, 15. 4., ob 16. uri, vabljeni
na Sveto Goro pritrkovalci in drugi
ljubitelji pritrkovanja, zvonjenja in
starih običajev. Predstavitev letošnjega projekta prevoza zvonov.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Za starše v Kamnjah je srečanje v
ponedeljek ob 20. uri.

VEČER ZA ZAKONCE IN STARŠE
pričevanje in predavanje zakoncev Drew in Kit Coons
V sredo
ob 20. uri
srečanje
za zakonce
in starše
v dvorani
župnijskega doma v
Kamnjah.
Gosta srečanja bosta zakonca iz
Amerike, Drew in Kit Coons, ki se
te dni mudita v Sloveniji. Svoje življenje sta posvetila delu z zakonci
in družinami. Tudi našemu slovenskemu gibanju Družina in Življenje,
ki pri nas povezuje zakonce v zakonske skupine, sta vtisnila neizbrisen pečat.
Njuno pričevanje je za poslušalce
vedno znova osvežitev za tkanje
zakonskih in družinskih odnosov.
Zato vabljeni, da si vzamete čas za
skupni večer.
Gosta bosta govorila v angleščini,
za prevod bo poskrbljeno. Povabite
tudi prijatelje od drugod.
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
so ta teden zaradi sredinih gostov
izjemoma v torek ob 20. uri.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje 2. zakonske skupine v
četrtek ob 20. uri v Kamnjah.
VAŠI DAROVI
Pri nabirki za družine v stiski v naši
dekaniji smo na veliki četrtek zbrali: v Črničah 185,00 €, v Kamnjah
355,10 €.

Pri ofru za obnovo Svetega Pavla
smo na veliko noč v Vrtovinu in
Kamnjah zbrali 2.473,66 €, pri nabirki pri Svetem Pavlu pa 567,40 €.
Hvala prav vsakemu darovalcu!
DEVETDNEVNICA PRED ROMANJEM
Ker se na srečanju dobimo v
soboto, opozorilo, da začnete z
osebno molitvijo devetdnevnice
pred romanjem že v sredo, 18.
4. Besedilo najdete v cerkvi ali na
spletni strani.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Romarji se dobimo v soboto ob
19.30 v dvorani
v Kamnjah. Lahko
pridete tudi drugi
na ogled filma.
Takrat ali že med
tednom lahko
oddate preostalo plačilo. Ne pozabite naročiti
evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, razen če jo že
imate, veljavno manj kot eno leto.
Če bi kdo hotel zavarovati odpoved romanja, mora to sporočiti
do ponedeljka dopoldne.
V cerkvi je na voljo list z osnovnimi informacijami o romanju.
PRIDI PO ZRAK NA GLADINO,
PRIDI PO ZRAK ZA
MLADINO!
Mladi, računajte na
letošnji dan mladih
v Postojni v soboto, 28. 4., od 9h
do 17h z naslovom
ZADIHAJ. Letos izjemen gost Luca
Di Tolve, glasbena skupina Svetnik
in še mnogo kaj.

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih delavnic molitve in življenja
13. delavnica:
UBOGI IN PONIŽNI

Doslej smo se trudili, da bi posnemali
Kristusa. Molitev nas pelje dalje, da bi
se z njim poistovetili. Jezus se je umikal v samoto tudi zato, da bi v sebi
obnovil notranjo mirnost in čustveno
trdnost. Njegov govor na gori je prišel
iz najgloblje notranjosti. Povzamemo
ga lahko v eno samo besedo: ponižnost. Ponižnost in ljubezen hodita
skupaj.
Po vstajenju Jezus deluje na nov
način, po človeku, po nas. Le ubogi in
ponižni so srečni. Samo ubogi lahko
služijo ubogim. Tak človek nikoli ni
sam s seboj, vedno je na poti k drugemu. Toda s tem ne pozabi nase, ne
beži pred seboj. Ne nalaga si zahtev
do drugih, da bi opravičil sebe. Prizadevanja za ponižnost ne smemo
spremeniti v asketski šport.
Molitveni način:
poistovetim se z Jezusom v molitvi
psalmov. On sam je molil iste psalme,
kot jih molimo danes. Vživim se vanj,
ki jih z mano moli.

Pred nami je:
• nedelja, 22. 4., začetek tedna molitve za
duhovne poklice;
• petek, 27. 4., župnijsko romanje na Poljsko;
• sobota, 28. 4., škofijski dan mladih v Postojni;
• petek, 4. 5. obisk škofa, vizitacija v Črničah;
• nedelja, 6. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
• sobota, 12. 5., in nedelja, 13. 5., birma v
Črničah in Kamnjah;
• nedelja, 20. 5., romanje na Sveto Goro.

