Nameni svetih maš:
ponedeljek, 8. 4.,
Julija Bilijard,
redovnica

nedelja Božjega usmiljenja

KAMNJE ob 19.00
za †† Leopolda Gerželja,
Kamnje 45, 8. dan

GOJAČE ob 19.00
†† Komel,
p. n. Gojače 36b

VRTOVIN ob 19.00
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 19.00
za † Leopolda Slamiča,
8. dan

sreda, 10. 4.,
Domnij,
škof, mučenec

SKRILJE ob 19.00
za † Karla Zgonika,
Skrilje 51, 1. obl.

MALOVŠE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo
Materi Božji, p. n.

četrtek, 11. 4.,
Gema (Biserka)
Galgani, laikinja

KAMNJE ob 19.00
v čast Materi Božji
za zdravje, Kamnje 17

ČRNIČE ob 19.00
za †† Antona in Marto
Ličen, p. n. Črniče 25

petek, 12. 4.,
Jožef Moscati,
laik, zdravnik

VRTOVIN ob 8.00
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

RAVNE ob 19.00
za † Sandro Nemeček,
8. dan

sobota, 13. 4.,
Ida,
mučenka

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za †† Humar in Bovcon,
p. n. Črniče 67e

14. 4.

VRTOVIN ob 7.45
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37, 30. dan

torek, 9. 4.
Maksim
Aleksandrijski,
škof

TRETJA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Lidvina,
devica
Začetek tedna molitve
za duhovne poklice.

KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijela Brica,
Potoče 52

ČRNIČE ob 9.00
za † redovnico Avzilijo Slejko
in za † Dorotejo Gombač,
p. n. Gojače 5

7. 4. 2013
št. 14

Zastonj
Tedaj jim
je spet
rekel: »Mir vam bodi!
Kakor je Oče poslal
mene, tudi jaz pošljem
vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in
jim govoril: »Prejmite
Svetega Duha; katerim
grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.« Tomaža, enega
izmed dvanajsterih, ki
se imenuje Dvojček, pa
ni bilo med njimi, ko je
Jezus prišel. Pripovedovali so mu torej drugi
učenci: »Gospoda smo
videli.«
On pa jim je rekel:
»Ako na njegovih rokah
ne vidim znamenja
žebljev in svojega
prsta ne vtaknem v
znamenja od žebljev in svoje roke
ne položim v njegovo stran, ne bom
veroval.«
(Lk 24,21–25)

 Za konec
MLEKO – »Koliko mleka daje tvoja koza?« vpraša kmet soseda. »Okoli štiri litre.«
»In kaj narediš z njim?« »Dva litra ga spijemo sami, pet litrov ga pa prodam.«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 5,27–41
2. berilo: Raz 5,11–14
evangelij: Jn 21,1–19

Če ne vidim ... V letu vere so te Tomaževe besede
zelo pomenljive. Ljudje našega časa smo predvsem
ljudje vida, pogleda, sploh čutnih zaznav. V enem
dnevu se nam skozi oči zvrsti nepregledna množica
podob. Okno v svet je postal računalniški zaslon,
skozenj gledamo, beremo, ustvarjamo. Že sprehod
po trgovini je pot čutnih zaznav, spremlja ga glasba
s prijaznimi obvestili, levo in desno napisi, barve …
Če ne vidim, danes pomeni še nekaj drugega: če
ne vidim takojšnjega učinka. In tu se znajdemo v
zanki Tomaži sodobnega časa. Lahko smo na slabšem, kot je bil apostol Tomaž. Njemu je pogled na
Jezusa in njegove rane zadostoval. Takoj je priznal,
da je Jezus resničen in živ. Tomaž ni čakal na učinke
vere: »Bom še malo odložil in videl, kako se bodo
dogodki odvijali, potem pa se bom odločil.« Ljudje
našega časa hočemo videti učinek, rezultat. Pogosto se odločamo na podlagi tega, koliko je neka
ponudba učinkovita, še več, zgodi se, da postane
glavno vodilo naša osebna korist. »Če ne vidim učinka svoje
vere, ne bom veroval,« bi lahko
parafrazirali Tomaža za naš čas.
Vera v vstalega Kristusa ima povsem drugo logiko. Najprej jo začnem živeti. Začnem jo živeti »zastonj«, brez interesa. To je vera v
ljubezni, iz odnosa in zaradi odnosa
samega. Šele po tem bom lahko
videl »rezultate«. Prepričan sem,
da mnogi ne najdejo živega stika
z Bogom prav zaradi te napačne
»smeri« iskanja vere.

Če greš po tem vrstnem redu, če želiš priti do vere v Jezusa »varno«, vnaprej predvideno, ne boš nikoli izkusil,
kako nekaj lepega je Božje usmiljenje. Boga ni mogoče spoznavati le »iz
knjig«. Boga spoznaš najgloblje, ko ti
je odpuščeno. Šele takrat razumeš,
kaj pomeni trditev: »Bog je ljubezen.«
Če boš v teh časih čakal na takojšnji učinek in korist svoje vere, če boš
ostal na varnem: »Bom še malo počakal in videl, kako se bodo stvari obrnile,« boš zamudil velika dela, ki ji Bog
pripravlja prav v teh časih. Bog dela
dolgoročno, on vedno preseneča. Kristusovim učencem se ni izšlo, kot so si
predstavljali in pričakovali. Zgolj »resnica« o vstajenju bi jih pustila suhe
in mlačne. Doživeli so, da jih je Bog
»prehitel«.
Ne sedi pri zaslonu s sodobnim »Če
ne vidim«, da ne boš prikrajšan za
presenečenja. Naredi korak do groba in pusti, da te Gospod prehiti na
povsem nov način. In izkusil boš, kaj
pravzaprav pomeni Božje usmiljenje.
župnik

Obvestila:

IPAVSKA VELIKONOČNA MEDITACIJA
Velike noči se
lahko veselimo
na tisoč različnih
načinov.
Najlepše pa je,
če to veselje
pokažemo drug
drugemu in ga ne
skrivamo zase.
Zato pridimo
skupaj nocoj,

na nedeljo Božjega
usmiljenja, ob 19. uri
v kamenjsko cerkev
in doživimo lep
večer v družbi
zbora Ipavska.

DUHOVNI ŠOPEK
ZA NOVOMAŠNIKA
Vabim vas, da po
veliki noči začnemo
»izdelovati«
duhovni šopek za
novomašnika Blaža.

KIP MARIJE
ROMARICE
je začel pot po
Vrtovinu. Poskušajte
se dogovoriti, da bo romal čim bolj po
številkah in da ga bodo dobili vsi,
ki to želijo.

Kdo?
Velja za odrasle in
otroke, v obeh župnijah.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
v Kamnjah ima srečanje v sredo
ob 20. uri, dogovarjali se bomo za
novo mašo. Med nami bo novomašni
ceremoniar Blaž Lapanja.
BIRMANSKA SKUPINA
v Črničah se dobi v petek ob 18. uri.
MLADI
Pridite v petek ob 16. uri k delovni
akciji v spodnjih prostorih župnišča v
Kamnjah. Odstranjevali boste omet
v prostorih, ki si jih boste uredili za
druženje.
HVALA ZA DAROVE
Pri nabirki za Svetega Pavla na veliko
noč ste v Črničah in Kamnjah skupaj
darovali 2.580,11 €, pri maši na
Svetem Pavlu pa 266,00 €.
Bog povrni za vaše velikodušne
darove! Priporočamo se tudi v molitev,
da bi delo tudi letos lepo steklo.

Kako?
V času do junija se lahko odločim za
posamezno ali za več rednih odločitev,
Kaj?
dejanj, odpovedi ... Svojo odločitev
Duhovni šopek sestavljajo »nevidne
zapišem na listek, ki ga v tem času
moči« duhovnih dejanj župljanov.
oddajamo v škatlo (lahko tudi po
Zakaj?
elektronski pošti na zupnija.kamnje@rkc.
Vsak duhovni poklic je velik dar za čas, si ali zupnija.crnice@rkc.si)
za duhovni šopek.
v katerem je poklican. Vsak duhovni
poklic sproži tudi duhovni boj, treba se Za koga?
je boriti proti zlu. Borimo pa se lahko
Duhovni šopek je tudi naš dar
le z duhovno močjo. Tudi novomašnik
novomašniku, izročili mu ga bomo tudi
simbolično ob novi maši. Hkrati je dar
samemu sebi in drugim župljanom, saj
z namenskim dobrim delom odpiram
DUHOVNI ŠOPEK
pot za Božji Blagoslov.
za g. Blaža Batagelja,
novomašnika

Z NAMENOM SEM:

___ opravil/a pobožnost prve sobote ____
___ obiskal/a delavniško mašo ____
___ molil/a desetko rožnegaenca ____
___ vzel/a v roke in bral/a Sveto pismo ___
___ bil/a pri češčenju Najsvetejšega ___
___ daroval/a en dan trpljenja ____
___ obiskal/a romarsko cerkev, kapelico___
___ sem se postil/a ____
___ daroval/a darove v dober namen ____
___ se odpovedal/a ____

PRIPRAVA
NA ZAKON
Še vedno lahko
»ujamete vlak«
spomladanske
priprave na poroko ob sobotah ob 19.
uri v Marijinem domu v Šturjah.

ob vseh zunanjih dolžnostih v tem času
potrebuje predvsem duhovno podporo.
Z dobrimi deli bomo pletli skromno,
preprosto, vendar dragoceno nevidno
mrežo.
Nova maša pa prinaša blagoslov župniji
in posameznikom. Zato vabljeni v obeh
župnijah.

___ obiskal/a bolnika ali ostarelega _______
___ se odločil/a za dobro delo ____
___

________________

Pred nami je:
• nedelja, 14. 4., teden molitve za
duhovne poklice;
• ponedeljek, 15. 4., srečanje ŽPS v Črničah;
• torek, 16. 4., srečanje za starše prvoobhajancev v Kamnjah;
• sreda, 17. 4., priprava na župnijsko
romanje;
• ponedeljek, 22. 4., srečanje za starše prvoobhajancev v Črničah

