Nameni svetih maš:
ponedeljek, 7. 5.,

št. 19/12

KAMNJE ob 20.00
v čast Svetemu Duhu
za birmance, p. n. darovalcev

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožka in Silvo Bratina,
p. n. Gojače 13

Viktor Milanski,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za † Jožka Lozarja,
Vrtovin 98

ČRNIČE ob 20.00
za † Tončko Pugelj,
p. n. Črniče 12

sreda, 9. 5.,
Beat,
puščavnik

SKRILJE ob 20.00
za † Karla Zgonika,
Skrilje 51, 30. dan

MALOVŠE ob 20.00
za †† Lenarta Čermelja in
Marico Krkoč, p. n. Malovše 21

četrtek, 10. 5.,
Damijan de Veuster,
misijonar

VRTOVIN ob 20.00
za † Doro Kandus,
Vrtovin 30

petek, 11. 5.,
Estela (Zvezdana),
redovnica

KAMNJE ob 20.00
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38
spovedovanje od 18.30
SKRILJE ob 8.00
za † Milko Rustja,
Skrilje 87, 30. dan

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Slamič,
p. n. Črniče 86
spovedovanje od 19.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Ušaj in Mohorčič,
p. n. Črniče 56

Gizela,
opatinja

torek, 8. 5.,

sobota, 12. 5.,
Leopold Mandič,
redovnik

ČRNIČE ob 10.00
za † duhovnika Janka Krkoča,
p. n. Malovše 21,
za župnijo
SVETA BIRMA

13. 5.
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Marija D. Mazzarello,
vzgojiteljica

VRTOVIN ob 7.45
za † Gabrijelo Lozar
Vrtovin 112
KAMNJE ob 10.00
v čast Svetemu Duhu
za †† Slejko, Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Pišot
p. n. Gojače 39

SVETA BIRMA

Pred nami je:
• 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
Ž
ŽELJE - Janezek je vprašal mamo: »Ali bom lahko gusar, ko bom velik?«
Mama: »Ja, samo če boš priden!«
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, 6. maja 2012
Postani živ!
Kakor
mladika
ne more
sama roditi sadu, če
ne ostane na trti, tako
tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem
trta, vi mladike. Kdor
ostane v meni in jaz v
njem, rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne
morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v
meni, ga vržejo proč
kakor mladiko in se
posuši. Te mladike
poberejo in vržejo v
ogenj in zgorijo. Če
ostanete v meni in
moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar
koli hočete, in se vam
bo zgodilo. V tem je
poveličan moj Oče, da
obrodite obilo sadu in
postanete moji
učenci.«
(Jn 15,4–8)

Odlomki Božje besede
na 6. velikonočno
nedeljo:
1. berilo: Apd 10,25–48
2. berilo 1 Jn 4,7–10
evangelij: Jn 15,9–17

Med pripravami na birmo smo se srečali tudi
z vprašanjem, kako deluje Sveti Duh. Na pamet se je bilo treba naučiti odgovor, da nam
Sveti Duh omogoča resnično povezanost z živim Jezusovim telesom v Cerkvi. Eno je to,
kar se na pamet naučiš, drugo pa je doživetje,
ko to teorijo odkriješ kot veselje, kot življenje. Prav to iskreno želim vsakemu birmancu
posebej. In še bolj želim vsem odraslim. Saj
birma ni le za tistih nekaj let po birmi, ko vsi
pritiskamo na mlade: Ali boste »ostali«? Veliko
pomembnejše vprašanje je, ali smo mi, odrasli, res živi. Žena, ki je noseča, rodi; kdor ni
noseč, ne bo rodil, pa naj se k temu še tako
sili. Tako je tudi z vero odraslih. Če je v nas
življenje, bodo mladi to zaznali na daljavo. Če
ga v nas ni, ga ne moremo izsiliti za druge.
Brez delovanja Svetega Duha vera ostaja
neživljenjska, le skupek naukov in moralnih
načel. Kristus ostaja v zgodovini, Cerkev samo
ustanova, zakramenti le ceremonija in dolžnost. Sveti Duh je Jezusa utelesil pod Marijinim srcem, samo on ga lahko utelesi v hostiji.
Samo on lahko iz snovi
naredi telo in to, kar
je duhovno, naredi
telesno. Vera postane živa takrat, ko jo
začneš »tipati« v svojem lastnem življenju.
Zato sta v krščanskem življenju silno pomembna tudi

doživetje in izkušnja. Ta dva sta
vedno na začetku. Šele na to otipljivo lahko »pripenjaš« znanje in
prepričanje. Če pa bi ostali samo
pri izkušnji, bi bili podobni kmetu,
ki je njivo le posejal, zdaj pa pričakuje, da bo sama pripeljala do
pridelka.
Jezus govori o trti in mladiki in
s tem ne misli na to, da bi mladike
zadržal zase, da bi jih shranil, da
bi jih bilo čim več ... Ravno nasprotno: Pojdite in obrodite sad ...
Jezus želi tem mladim dati moč,
da bi zmogli brez strahu stopiti v
življenje. S Cerkvijo sem povezan
zato, ker želim postati živ, resnično živ.
župnik

Obvestila:
DEVETDNEVNICA V PRIPRAVI NA SVETO BIRMO
Ne le birmanci, tudi drugi v devetdnevnici molimo in si v ta namen
vzamemo uro časa za naše birmance in njihove družine.
Birmance vabim, da devetdnevnice
ne jemljete kot pogoj za birmo, ampak kot milostni teden, ki je samo
enkrat v življenju. Vabim vas, da
osebno z živo vero prosite zase darov, ki jih boste v življenju še zelo
potrebovali.
Če ste kakšen dan pri maši drugje,
greste tja s tem namenom.
VABLJENI K ŠMARNICAM
Pohvala vsem, ki ste navdušeno
začeli in pritegnili še
druge k zvestemu
obiskovanju šmarnic z
naslovom Dober.pravičen.si. Še naprej se

med seboj spodbujajte in podpirajte,
če začne komu zmanjkovati veselja.
Kartončke vedno vzemite v svojem
kraju, tudi kadar greste drugam, prav
tako jih za nedeljo dobite med tednom
v svojem kraju. Pohvala tudi odraslim,
ki otrokom pomagate in jih podpirate.
SPOVED PRED BIRMO
Spoved za birmance, starše, botre in
druge bo v Črničah v četrtek od 19.
ure; spovedoval bo g. Marko Rijavec
iz škofijske gimnazije, ki bo imel tudi
sveto mašo.
V Kamnjah bo v petek od 18.30 do
19.40 spovedoval br. Jožko Smukavec.
Ob 19.40 se zberemo na SKUPNIH
VAJAH v cerkvi. Takrat boste dobili
tudi birmanske listke.
SHOD V LOGU
Danes, 6. maja, je prvi letošnji shod
v Logu pri Vipavi na prve nedelje v
mesecu. Ob 16. uri se začne spovedovanje, ob 17. uri je sveta maša.
Letos bo shode povezovala tema o
izvirnem grehu in o odprtosti kristjanov, ko smo zunaj cerkve.
VEROUK
je v tem tednu reden, samo birmanci
nimate rednega verouka.
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti
prvega ali drugega otroka,
ne spreglejte skupne spomladanske
priprave, ki se začne v torek ob 20.
uri v Marijinem domu v Šturjah in
traja tri zaporedne torke.
ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
Člani ŽGS Kamnje se dobimo na
kratkem sestanku v sredo ob 20.45
v Kamnjah.
ŠTUDENTSKA SKUPINA
ima srečanje v četrtek po sveti maši.

SVETA BIRMA
G. škof Metod Pirih bo podelil zakrament svete birme tridesetim
birmancem naših župnij. Vabljeni k
sveti maši v soboto ob 10. uri v
Črničah in v nedeljo ob 10. uri v
Kamnjah. Naše birmance spremljajmo z iskreno molitvijo.

DAR SVETA
Naši svetovalci so lahko živi ljudje, ki
so nam blizu, ali pokojni s svojo modrostjo. Nasveti Božjega svetovalca
prihajajo bolj od znotraj kakor od
zunaj. Zato ga imenujemo tudi notranji
učitelj. Sveti Duh nas nauči razlikovati
med resnico in lažjo.

FESTIVAL CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
V nedeljo, 13. maja, ob 16. uri bo
v Logu pri Vipavi festival cerkvenih
zborov naše škofije. Lepo vabljeni.

DAR MOČI
Beseda »birma« izhaja iz latinščine in
pomeni »okrepitev«, »moč«. Ta moč ni
moč mišic, ampak moč srca kot najglobljega človekovega jedra. Telesno
slabotni ljudje so lahko pogosto duševno in duhovno še posebej močni.

PRITRKOVALCI
Vabljeni na regijsko srečanje, ki bo
v nedeljo, 13. maja, ob 15. uri v
Šlovrencu v Goriških Brdih.
DAROVI
SVETEGA DUHA

Darov Svetega
Duha je več kot le
sedem. Ne da se jih
povsem »uloviti« v
človeško razlago.
Sedmeri darovi najbolj povzemajo
množico zastonjskih darov.
DAR MODROSTI
Moder je, kdor z jasnim pogledom
predre površje ter zna pod njim videti »srce« stvari in ljudi. Moder
je človek, ki ima sposobnost, da na
svet gleda z novimi, z Božjimi očmi.
Največjo modrost najdemo tam, kjer
je največja ljubezen … Moder človek
izžareva mir in ga ustvarja tudi okoli
sebe. Po besedah Svetega pisma je
modrost dragocenejša od zlata.
DAR UMNOSTI
Pri daru umnosti ni mišljen sam razum, ampak bolj razumevanje, umevanje, umnost. Človek drugega ne
sprašuje o stvareh: »Razumeš to in
ono?«, ampak o sebi: »Me razumeš?«
Spoznati drugega pomeni priznati ga.

DAR VEDNOSTI
Gre predvsem za vednost o dobrem
in zlu ter za jasen pogled, ki je sposoben razlikovati med obema. Gre za izbiro med krepostjo in grehom. »Nihče
ne more služiti dvema
gospodarjema,« govori
Jezus. »Ne morete služiti Bogu in mamonu«.
DAR POBOŽNOSTI
Iskreno pobožnemu človeku gre za to,
da bi Boga našel v vseh stvareh. Biti
pobožen pomeni živeti v Božji pričujočnosti. Biti pobožen pomeni, da
najdemo in srkamo Božje življenje, ki
se že pretaka v nas in nas spreminja
po sebi. Iz tega razpoloženja rasteta
veselje in hvaležnost.
DAR STRAHU BOŽJEGA
Božjo svetost človek doživlja na dvojni način: po eni strani ga privlači,
po drugi strani pa je kakor plamen,
ki použiva vse nečisto. Govorimo o
ljubem Bogu, ki ni nekakšen dobrohoten možic, iz katerega bi lahko brili
norce. Zadnja beseda o Bogu ni strah
vzbujajoča veličastnost, ampak njegova očetovska ljubezen. Strah božji ne
pusti, da bi naredili za Boga karkoli,
kar Bog ni.

