ponedeljek, 23. 4.,
Jurij,
mučenec

KAMNJE ob 19.30
za duhovne poklice

torek, 24. 4.,
Fidelis,
mučenec

VRTOVIN ob 19.30
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 10c
SKRILJE ob 8.00
za †† Zdravko in Ivanko
Valič, Skrilje 2
KAMNJE ob 19.30
za † Stanislava Minkuža,
Potoče 12
ni svete maše

sreda, 25. 4.,
Marko,
evangelist
četrtek, 26. 4.,
Marija,
Mati dobrega sveta,
petek, 27. 4.,
Cita, dekla
sobota, 28. 4.,
Ludvik Montfordski,
duhovnik

ni svete maše

29. 4.
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
Katarina Sienska,
cerkvena učiteljica

KAMNJE ob 7.45
za †† Emo in Janka Bizjaka
KAMNJE ob 10.30
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 98 (v Krakovu: za župnijo)
ni svete maše

ponedeljek, 30. 4.,
Pij V.,
papež
torek, 1. 5.,
Jožef delavec
sreda, 2. 5.,
Atanazij,
cerkveni učitelj
četrtek, 3. 5.,
Filip in Jakob,
apostola
prvi petek, 4. 5.,
Florijan,
mučenec

ni svete maše
– ZAČETEK ŠMARNIC –

SKRILJE ob 20.00
za † Ingrid, p. n. darovalcev
KAMNJE ob 18.30 spoved za
prvoobhajance in starše
ob 20.00 maša: v zahvalo in
priprošnjo, Kamnje 29
VRTOVIN ob 8.00
v zahvalo Materi Božji,
Vrtovin 71a
pred mašo priložnost za
spoved, po maši češčenje

prva sobota, 5. 5.,
Angel,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Lozarja, Skrilje 56

6. 5.
5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Dominik Savio,
dijak

SKRILJE ob 7.45
za vse †† Skrilje 2a
KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji v zahvalo,
Vrtovin 102
PRVO SVETO OBHAJILO

GOJAČE ob 19.30
za †† Krkoč,
p. n. Gojače 42
ČRNIČE ob 19.30
za † Olgo Megines, roj. Ušaj,
p. n. Črniče 72
MALOVŠE ob 19.30
na čast Materi Božji
za zdravje, p. n. Malovše 35
ČRNIČE ob 19.30
za †† Vido in starše Toplikar,
p. n. Črniče 86
RAVNE ob 19.30
za †† Ipavec,
Ravne 12, p. n. Ravne 27
ČRNIČE ob 19.30
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Črniče 103
ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Fišerja
p. n. Črniče 24
za † Marico Krkoč,
p. n. Gojače 36
GOJAČE ob 19.30
za † Zdravka Vodopivca,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 20.00
za †† Plahuta, p. n. Gojače 30
– ZAČETEK ŠMARNIC –

MALOVŠE ob 20.00
za †† Jožefa Cigoja
p. n. Malovše 36
ČRNIČE ob 20.00
za †† Edvarda in Anastazijo
Batič, p. n. Črniče 81
ČRNIČE ob 19.00
za †† Alojza in Marico Ušaj,
p. n. Črniče 78; za duhovne poklice
VIZITACIJA G. ŠKOFA
ZAČETEK BIRMANSKE
DEVEDNEVNICE ZA OBE ŽUPNIJI

ČRNIČE ob 20.00
za †† Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29
ČRNIČE ob 9.00
za †† Rebek
p. n. Črniče 83
za župnijo

št. 17-18/12

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. in 4. velikonočna nedelja, 22. in 29. aprila 2012
Kako naj vem?
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 24,38–43)

Odlomki Božje besede
na 4. velikonočno
nedeljo:
1. berilo: Apd 4,8–12
2. berilo 1 Jn 3,1–2
evangelij: Jn 10,11–18

Kako naj vem, kdo ima prav? Kako naj verjamem
pravemu vodniku? Toliko glasov, toliko mnenj in govoric prihaja od vsepovsod. Kako naj vem, kako se
bo vse skupaj izkazalo v prihodnosti?
Kako naj vemo, so se verjetno spraševali tudi
apostoli, po Jezusovem prikazovanju po veliki noči.
Jezus jim je pokazal rane, pred njimi jedel …, da bi
vendar verjeli, da ni prikazen. Kako pomembno je,
da vera danes postane otipljiva!
Mislim, da se skoraj nihče ni odločil za duhovni
poklic, če ni prej doživel, kako je Bog blizu, živi med
nami in deluje. Nihče ne bo zdržal v poklicu, če ga
bo jemal samo kot čakanje ali plačilo za nebesa.
Ne. Že tu, na zemlji je to lahko neizmerna sreča.
Iskreno jo privoščim vsakemu mlademu in manj
mlademu. V tem tednu molimo za pogum vseh, ki
izbirajo in se borijo za življenjsko odločitev. Nikjer
ne gre brez boja. Tudi apostoli so morali skozi notranji boj.
Da gre nekdo za duhovnika, redovnico ..., je res
težko razložiti z običajnimi merili. Danes je celo to,
da se človek zavestno odloči za poroko, težko razložiti. Ni več kar samoumevno. Težko je razumeti,
da nekomu lahko zaupaš do konca in
da se k temu tudi svobodno zavežeš.
To je življenje po veliki noči: zaupaš,
čeprav nimaš povsem trdne gotovosti. Jezus zmeraj pusti nekaj odstotkov nejasnosti. Odločitev
zato pomeni, da svoje življenje na neki način postaviš na kocko. Ali ni tudi
poroka dejanje, ko postaviš svojo pot na kocko?

Še toliko šol, izkušenj, potovanj
po svetu, srečevanj ljudi in prebranih knjig ne bi moglo dati odgovora
na vprašanje, komu naj verjamem
in komu naj dokončno zaupam. Preden bi prišli do odgovora, bi se življenje že izteklo. Gre za neki »zven
glasu«, ki ga prepoznaš drugače. Je
dar. In za ta dar je treba prositi. Več
ko bo okoli nas zmede, bolj bomo
potrebovali ljudi, ki so prepoznali
glas.
župnik

Obvestila:
TEDEN MOLITVE
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
in za njihovo svetost in zvestobo
obhajamo v tednu pred nedeljo
dobrega pastirja.
Letos od 22. do
29. aprila. Letošnje
geslo je »Poklici so dar Božje
ljubezni«. Posebej bomo molili pri
tedenskih svetih mašah, vabljeni
tudi k osebni molitvi in žrtvi.

zamenjave, da bo album lep. Z obiskom svete maše tudi brez nalepk pa
bo še bolj zasijala notranja lepota.
PUŠČAVA
Udeleženci delavnic molitve in življenja se dobimo v sredo, 25. 4., ob
15.30 v Vipavskem Križu na sklepu
delavnic – puščava.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
na pot odhajamo v
petek, 27. 4.; avtobus začne pobirati v
Črničah ob 5. uri,
nato skozi vasi vse
do Dobravelj. Naše
romanje je povezano
z bl. Janezom Pavlom II., sv. Favstino
Kowalsko in p. Maksimilijanom Kolbejem. Obiskali bomo Olomuc, Wadowice, Auschwitz, Krakov, Čenstohovo,
Wieliczko in Kalvarijo. Na svetih krajih bomo molili tudi za vse župljane.
Če je nujno, se obrnite na g. Aleksandra Lestana ali na brate kapucine v Vipavskem Križu.

SREČANJE MLADIH V POSTOJNI
Letošnje škofijsko srečanje mladih
bo v Postojni 28.
MAVRIČNA SKUPINA
aprila. Geslo srečav Kamnjah ima srečanje v ponedenja je: ZADIHAJ!
ljek ob 17. uri.
Želimo namreč zadiVEROUK
hati na novo – kot
V tem tednu odpade verouk sredimladi in kot kristjani.
ne skupine: za 4., 5. in 6. razred v
Izvrstna priložnost,
Kamnjah.
da se zbudiš in
preživiš lep, živahen in koristen dan
NEDELJSKI ALBUM
zase. Podrobnosti srečanja najdeš na
Najbolj zvesti ni aktivni pri
facebook-ovi strani »Si upaš?«
menjavi sličic ste že uspeli
Prijavi se svojemu župniku do srenapolniti nedeljski album.
de, 25. aprila. Avtobus krene iz
S to nedeljo so vsi listki
Črnič ob 8. uri in pobira po dolini.
razdeljeni, kar je lepo znamenje. Poiščite med vrtniki Prispevek za vožnjo je 7 €.

V nedeljo, 29. aprila, bo v obeh
župnijah maševal vojaški kurat, g.
Milan Pregelj. Pri maši to nedeljo
strežete možje!
VABLJENI K ŠMARNICAM 2012
Letos bomo brali šmarnice z naslovom DOBER+PRAVIČEN.SI. Napisala
jih je Mateja Kropec Šega.
Namenjene so predvsem otrokom,
šolarjem, zanimive bodo tudi za odrasle. Otroci na vseh podružnicah,
navdušite se za zvesto obiskovanje
šmarnic. Starši, vaša spodbuda
je pri tem zelo pomembna. Je lepa
pobožnost in hkrati priložnost za
sproščeno druženje. Tudi letos boste
s pomočjo nalepk sestavljali končni
izdelek.
Na vseh devetih krajih bomo začeli
v sredo, 2. maja, ob 20. uri. Tiste,
ki boste skrbeli za izvedbo šmarnic,
prosim, da pridete do četrtka iskat
potrebna gradiva. Že vnaprej hvala
vsem, ki boste na vseh krajih povezovali in vodili to pobožnost.
OBISK G. ŠKOFA METODA PIRIHA
Letos bo škof vizitiral v župniji Črniče, sveto birmo pa bo podelil v obeh
župnijah. V petek, 4. maja, bo na
obisku v Črničah.
Ob 18. uri se bo srečal z birmanci,
ob 19. uri bo sveta maša. Vabljeni župljani obeh župnij, še posebej
starši in botri.
Pred nami je:
•
•
•
•
•
•
•
•

Po maši (malo pred 20. uro) bo v
učilnici srečanje črniškega župnijskega
pastoralnega in gospodarskega sveta.
ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE
V petek, 4. maja, se začne devetdnevnica pred birmo. Birmanci prihajate vsak dan k sveti maši, lahko v eno
ali drugo župnijo, če vam kdaj ura ne
ustreza. Tudi drugi župljani imamo odgovornost, da v tem času več molimo
za birmance in njihove družine.
PRVI PETEK
Vabljeni k zakramentom. V župniji
Kamnje za prvo soboto ne bo obiska
starejših in bolnih.
MAŠA ZA DRUŽINE
OB PRVIH SOBOTAH
Tudi letos bodo po
lanski zelo lepi izkušnji od maja dalje
vsako prvo soboto
ob 19. uri maše za družine s posvetitvijo Jezusovemu in Marijinemu
srcu. Vabljeni, da si izprosite blagoslova. Pri prvi maši, 6. maja, ob 19.
uri sodelujeta naši dve župniji.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 6. 5. v Kamnjah ob 10.30
praznik prvega svetega obhajila.
Spoved in vaje za prvoobhajance so
v četrtek, 3. 5. ob 18.30 v cerkvi.
Prvoobhajanci se pripravljate tudi z
obiskom svete maše. Njih in njihove
družine priporočamo v molitev.

petek, 4. 5., obisk škofa, vizitacija v Črničah;
sobota, 5. 5., maša za družine v Logu;
nedelja, 6. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah; prvi letošnji shod v Logu;
torek, 8. 5., začetek skupne priprave na krst otroka;
sobota, 12. 5., in nedelja, 13. 5., birma v Črničah in Kamnjah;
nedelja, 20. 5., popoldansko romanje na Sveto Goro;
nedelja, 20., in nedelja, 27. 5., krst otrok v Kamnjah;
nedelja, 27. 5., srečanje starejših in bolnih v Črničah ob 15. uri.

 Za konec
ZMAGA - Janezek gre na nogometno tekmo. Domov pride s plavim očesom. Oče ga vpraša: »Kdo je
zmagal?« Janezek odgovori: »Tekmo smo žal izgubili! Vendar smo po tekmi zmagali!«

