Nameni svetih maš:
ponedeljek, 15. 4.,

3. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.00
za † Petra Besednjaka,
Potoče 43, 30. dan

GOJAČE ob 19.00
za †† Antona in Ivanko Lozar ter
za † Davorina, p. n. Gojače 43

Bernardka Lurška,
devica

VRTOVIN ob 19.00
za † Ano Gruden,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 19.00
za † Alojzijo Lojk,
8. dan

sreda, 17. 4.,
Robert,
opat

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Lozarja,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 19.00
za †† Rebek,
Malovše 12

četrtek, 18. 4.,
Sabina Petrilli,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za †† Bizjak,
Potoče 24

ČRNIČE ob 19.00
za † Slamič,
p. n. Črniče 86

petek, 19. 4.,
Leon IX.,
papež

VRTOVIN ob 19.00
za † Marijo Arčon,
8. dan

RAVNE ob 19.00
za † Sandro Nemeček,
30. dan

sobota, 20. 4.,
Neža Montepulčanska,
redovnica

SKRILJE ob 8.00
za †† Rovtar,
Skrilje 1

ČRNIČE ob 19.00
za † Marjana Fišerja,
p. n. Črniče 24

21. 4.

KAMNJE ob 7.45
za † Franca Rustja,
Potoče 33

Helena (Jelica)
Alzaška, kneginja

14. 4. 2013

torek, 16. 4.

ČETRTA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Anzelm,
cerkveni učitelj
nedelja duhovnih
poklicev

KAMNJE ob 10.30
po namenu,
Vrtovin 25

ČRNIČE ob 9.00
za † Lidijo Fišer,
30 dan
za župnijo

SVETI PAVEL ob 13.00: v čast apostolu Pavlu
za varstvo in blagoslov pri obnovi

št. 15

Prazne mreže
Šli so
torej in
stopili v čoln, a tisto
noč niso ničesar ujeli.
Ko se je že danilo, je
Jezus stal na bregu,
učenci pa niso vedeli,
da je Jezus. Jezus jim
je rekel: »Otročiči, ali
imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu:
»Ne.« On jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno
stran čolna in boste
našli.« Vrgli so torej in
zaradi obilice rib je že
niso več mogli izvleči.
Oni učenec, ki ga je Jezus ljubil, je torej Petru
rekel: »Gospod je!« Ko
je Simon Peter slišal, da
je Gospod, si je opasal
haljo, bil jo je namreč
slekel, in se vrgel v
morje. Drugi učenci pa
so vlekli mrežo z ribami
in pripluli s čolnom –
niso bili namreč daleč
od zemlje, ampak le
kakih dvesto komolcev.
(Jn 21,3–8)

 Za konec
KAZEN – Voznik tovornjaka zmanjša hitrost pred podvozom: »Groza! Samo tri metre in šestdeset
centimetrov višine, midva imava pa tri metre sedemdeset!« Sovoznik ga potolaži: »Ne skrbi, saj ni policajev!«
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 13,14.43–52
2. berilo: Raz 7,9.14–17
evangelij: Jn 10,27–30

»Nikoli si nisem mislil, da bom prav jaz naenkrat
ostal brez službe.« Kar nekaj takšnih in podobnih
bolečih priznanj sem slišal v zadnjem letu. In prav
nič ni nenavadno, če se človeku ob tem sesuje svet.
Lahko se gremo »junake«, a človek vendar ne živi
le od telesnega kruha, živimo tudi od »kruha prihodnosti«, kaj je pred mano, kako bo jutri, kako se bo
vse končalo ...?
V življenju pač ne gre brez takšnih in drugačnih
prepadov. Tudi začetki Kristusove Cerkve so jih
imeli. Apostoli niso doživeli velike krize le na veliki
petek, prestajali so jo tudi po vstajenju vse do binkošti. Do prerojenja v Svetem Duhu po 50-ih dneh
še niso prav vedeli, kaj je njihova pot, kaj je njihova prihodnost. Po prvih »praznih mrežah« so čisto
na začetku na bregu Genezareškega jezera doživeli
prvo »nedolžno zaljubljenost« svojega novega poklica. Tudi Božja zaljubljenost v Cerkvi mora skozi
prepade, novo vino mora dozoreti v žlahtno kapljico notranje sreče.
Po tej poti gremo vsi. In v letu vere vas srčno
vabim, da se ne ustrašite prepadov.
Ko želiš svojo vero osvežiti
in poglobiti, ko zaživiš v
stiku z živim Bogom, se
ne smeš več ustrašiti
njegove ljubeče vzgoje. Tudi zate prva močna doživetja na obali
še niso dovolj. Tudi ti
imaš izkušnje srečanja z Jezusom, tudi ti si
na svoji obali za nekaj

časa zaslutil prostrane širjave odprtega obzorja. Toda ne oziraj se nazaj.
Ni le tvoja slabost ali nezvestoba kriva,
da vsega tega ne doživljaš več. Vera je
nova pot! Treba je marsikaj zapustiti.
Kristus je po vstajenju precej spremenjen. Učenci ga ne prepoznajo takoj. Če bi bilo kakor prej, bi hoteli nazaj, želeli bi zadržati življenje. Tudi mi
smo taki. Radi bi imeli življenje vsaj
v grobem zagotovljeno, preskrbljeno.
Mnogi doživijo krizo in očiščenje, ko
pride v družino bolezen, smrt, polom
pričakovanj ... Kako pomembno je,
da takrat prepoznajo Kristusa. Vendar ne več zgodovinskega, ampak
vstalega. To je najtežje, vendar za
vero odločilno.
Peter in njegovi prijatelji so hoteli
zgraditi »zagotovljeno Cerkev«, zagotovljeno duhovnost. Toda doživeli
so novo in drugačno zagotovljenost.
Vstalega je odslej mogoče srečati le
»sproti«. Petru sedaj zadostuje, da je
dokončno živ in da je ljubljen. Kristus
govori tudi tebi, osebno: »Ko si bil
mlad, si se opasoval sam ... Sedaj pa
potrebujem samo tvoj 'ljubim te'. Ne
delaj si več kašč, sproti boš videl. Pusti, da se tudi tvoje pretekle zaljubljenosti, vse prazne mreže, spremenijo
v sprotno, žlahtno in nadvse slastno
kapljico: 'Hodi za menoj.'«
župnik

Obvestila:

TEDEN MOLITVE ZA
DUHOVNE POKLICE
pred nedeljo Dobrega pastirja. Letos
nas povezuje misel: »Poklici, znamenje
upanja«. Med tednom bomo namenili
rožni venec pred sveto mašo posebej
za novomašnika in za nove duhovne

poklice, pri svetih mašah bomo
razmišljali in prosili za ta dar v naših
časih.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
v Črničah ima srečanje v
ponedeljek ob 20. uri.
MLADI
ste se lepo zbrali in začeli z delom
v prostorih župnišča. Ponovno
se dobimo v petek ob 16. uri,
nadaljujemo z urejanjem prostorov.
Odstranjevali boste omet v prostorih,
ki si jih boste uredili za druženje.
DUHOVNI ŠOPEK
ZA NOVOMAŠNIKA
V obeh cerkvah je na voljo
»nabiralnik« za duhovni šopek.
Listek lahko oddate mesečno, se
pravi za vsak mesec napišete, kaj in
koliko ste storili v ta namen. Lahko
pa tudi pogosteje, kakor kdo želi.
Kdor hodi redno k maši med tednom,
lahko katero izmed teh svetih maš
nameni še prav posebej v ta namen.
Torej za duhovni šopek pridejo v
poštev tiste »rože«, ki jih naredim
vsako sproti s tem namenom.
ŽUPNIJSKO
ROMANJE
Na avtobusu za
naše romanje
v Lurd in
Montserrat
od 26. 4. do 1. 5. sta se sprostili
dve mesti. Prijavite se čim prej.
Prednost imate domači župljani.
PRIPRAVA NA ROMANJE
V sredo ob 19.45 se v župnijski
dvorani v Kamnjah dobimo romarji v
Lurd in Španijo pa tudi drugi, ki vas
to zanima.

Romanje bo tudi letos nekakšna
duhovna obnova, zato je pomembna
notranja priprava. Tudi letos boste
povabljeni k osebni devetdnevnici
pred romanjem.
V sredo si bomo izmenjali praktične
napotke ter si ogledali igrani film o
Bernardki iz Lurda in tamkajšnjih
dogodkih. Film je daljši in bo
na koncu, tako da boste lahko
»vztrajali« tisti, ki boste
želeli.
Na srečanje lahko
prinesete preostali
prispevek za romanje,
lahko vplačate še do 23.
4. ali pa del vsote po
vrnitvi do 5. 5.

RAZLAGA SVETE MAŠE
(nadaljevanje)

KVIŠKU SRCA!
Vrhunec celotne
svete maše,
evharistično
molitev, začne
duhovnik z
vzklikom:
»Kvišku srca!« Ta
prepričljivi vzklik
srečamo v krščanskem bogoslužju na
raznih koncih od najstarejših časov
naprej. Naš odgovor je: »Imamo jih
pri Gospodu.«
Kaj pomeni?
Po pravici povedano se pri tem včasih
zlažemo, saj naše misli nikakor niso
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je vedno pri Gospodu. Tudi ni najbolj
pomembno, da so tam. Nebesa
v četrtek ob 20. uri v Kamnjah.
so namreč pri maši že vstopila k
našemu bogoslužju, niso odvisna od
STREŽNIKI
naših zbranih misli, vendar je vera
Vzemite si čas, da se srečamo, kaj
naučimo, poveselimo, dogovorimo ... tista, v kateri se lahko odpremo, da
to sprejmemo. Kvišku srca je zelo
V Črničah se dobimo v četrtek,
pomemben, kajti, če bi ostali samo
v Kamnjah v petek, obakrat ob
tu, če pri maši ne bi pustili, da začne
17. uri.
Oba dneva gremo v drugem delu na gledati duh, ki je že v nas, bi bila
sveta maša mučna, dolgočasna in
igrišče, če bo vreme dopustilo.
nerazumljiva. Kvišku srca je torej
nekakšen preklop na drugi kanal, kjer
MAŠA NA SVETEM PAVLU
sta zvok in slika nekaj povsem drugega
Prihodnjo nedeljo v Vrtovinu
kot le tista na zemlji.
pripravljajo in lepo vabijo na zaradi
vremena prestavljeni pohod. Del
pohoda bo ob primernem vremenu
tudi sveta maša na Svetem Pavlu ob Pred nami je:
13. uri. Vabljeni.
• ponedeljek, 22. 4., srečanje za starše prvooDOBRODELNI KONCERT
Danes, 14. 4., ob 18.30 vabljeni
v Skrilje na dobrodelni koncert v
dvorcu Favetti, skupina Bejž če vejdž
gradi hišo na Kosovu.

bhajancev v Črničah;
• torek, 23. 4., srečanje (prestavljeno) za
starše prvoobhajancev v Kamnjah;
• petek, 26. 4., ob 3. uri župnijsko romanje;
• četrtek, 2. 5., začetek šmarnic;
• nedelja, 12. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
• binkošti, 19. 5., prvo sveto obhajilo v Črničah.

