tretja velikonočna nedelja

ponedeljek, 5. 5.,
Angel, mučenec
ŠMARNICE ...

torek, 6. 5.,
4. 5. 2014

Dominik Savio,
dijak

št. 18

sreda, 7. 5.,
Gizela, opatinja

Zapusti, odidi, hodi

Ko je
sedel
z njima za mizo, je vzel
kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima
ga dal.
Tedaj so se jima
odprle oči in sta ga
spoznala. On pa je
izginil izpred njiju.
In rekla sta drug
drugemu: »Ali ni
najino srce gorelo
v nama, ko nama
je po poti govoril in
razlagal Pisma?«
Še tisto uro sta
vstala in se vrnila v
Jeruzalem
ter našla zbrane
enajstere in tiste,
ki so bili z njimi.
(Lk 24,30–33)

Odlomki Božje besede
na 4. velikonočno nedeljo
1. berilo: Apd 2,14.36–41
2. berilo: 1 Pt 2,20–25
evangelij: Jn 10,1–10

Ko je papež Janez Pavel II. nastopil svojo službo, je v nekem srečanju z novinarji dejal: »Nočem biti ujetnik v Vatikanu, stopiti želim v vsak dom, v vsako mesto, k vsakemu
človeku ...«
Mnogi so ga kritizirali, češ da preveč hodi okrog. Šele danes bolj razumemo, kaj nam je s tem pokazal: če hočemo,
da bo svet boljši, je treba oditi, zapustiti in hoditi. Same
od sebe naše družine ne bodo boljše. Proti koncu življenja
je napisal knjigo z naslovom: »Vstanite, pojdimo«. Ko si v
veri dejansko odšel na pot, se to med drugim kaže v dveh
konkretnih rečeh, v načinu pogovora in v molitvi.
Učenca iz današnjega evangeljskega odlomka sta odšla.
Hodila sta in med potjo sta se pogovarjala. To ju je rešilo.
To ju je nazadnje pripeljalo k mizi. To je od teorije k življenju, od nauka k hrani, od posamičnosti k skupnosti, od
razmišljanja h gledanju ...
Kdaj si se zadnjič s kom pogovarjal o Božjem življenju, o
svoji poti z Bogom? Oče, mati, kdaj sta zadnjič pripovedovala otroku o vajini poti z Bogom? Hudo je, če o veri samo
»učimo«. Najprej pogovor, potem učenje. Najprej izkušnja,
potem nauk. Učenca sta najprej govorila z gorečim, odprtim srcem. Potem ju je Kristus
lahko začel poučevati.
Znan ameriški psihiater je pred leti dejal:
»Če bi kristjani molili tako kot učenca iz Emavsa, med njimi skoraj ne bi bilo bolestnih pojavov, notranje jeze, napetosti, zagrenjenosti
...« Kristjani v molitvi pogosto govorimo le
sami s seboj, vrtimo in vrtimo v sebi mline in
ne vemo, da je Vstali že tu, združen z nami, hodi
z nami na naši poti. Ko moliš, se nehaj mučiti, da
bi zbral misli. Pridi, k njemu s svojo zgodovino, s
tem, kar se ti je zgodilo. Pridi s tem, kar si.
župnik

četrtek, 8. 5.,
Viktor (Zmago),
mučenec
petek, 9. 5.,
Izaija,
prerok

sobota, 10. 5.,
Job,
svetopisemski mož

11. 5.

četrta
VELIKONOČNA
NEDELJA
nedelja Dobrega
Pastirja
Estela, mučenka

KAMNJE ob 20.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 2c

GOJAČE ob 20.00
za †† Rebek in Podlogar,
p. n. Gojače 40

VRTOVIN ob 20.00
za zdravje,
Vrtovin 78a

ČRNIČE ob 20.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29

SKRILJE ob 20.00
za † Angelo Čermelj,
30. dan
KAMNJE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 55

MALOVŠE ob 20.00
po namenu

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Gruden,
Vrtovin 29
SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72

VRTOVIN ob 7.45
za † Marijo Kozamernik,
Vrtovin 51, 30. dan
KAMNJE ob 10.30
za prvoobhajance,
po namenu

ČRNIČE ob 20.00
za †† Edvarda in Zorko
Brankovič, p. n. darovalca
RAVNE ob 20.00
po namenu
MALOVŠE ob 14.00
za novoporočenca
(Monika Krkoč in Jure Živec)
ČRNIČE ob 20.00
za † Štefanijo Pikec, 8. dan
ČRNIČE ob 9.00
na čast sv. Janezu Pavlu,
p. n. Gojače
za župnijo

• Otroci in odrasli, vabljeni k veselemu in rednemu obiskovanju šmarnic »Pomembne reči«.
• Danes popoldne ob 17. uri je shod v Logu: »Frančišek, popravi mojo Cerkev."
• Do nedelje poteka teden molitve za duhovne poklice, pridružimo se.
• V torek ob 20. uri se začne v Marijinem domu v Šturjah priprava staršev na
krst prvega ali drugega otroka.
• V soboto bosta v Malovšah sklenila sveti zakon Monika Krkoč iz Malovš in Jure
Živec iz Šempasa. Darujmo jima molitev.
• V nedeljo ob 10.30 bo v Kamnjah prvo sveto obhajilo. Molimo za devet prvoobhajancev in njihove družine.
• V nedeljo se začne priprava na zakon na Kapeli v Novi Gorici. Prijavite se na
priprava.zakon.ng@gmail.com ali po tel. 051 614 912.

 Za konec
KRIŽANKA – Sin gleda tekmo in vpraša očeta: »Zakaj tega boksarja imenujejo Križanka?« Oče: »Ja zato, ker vsak
dvoboj začne pokončno in konča vodoravno.«

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

