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»Resnično,
resnično, povem
vam: Kdor ne
vstopi v ovčjo stajo
skozi vrata, ampak se splazi vanjo
drugod, je tat in
ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je
pastir ovac. Njemu vratar odpre
in ovce poslušajo njegov glas in
svoje ovce kliče po
imenu in jih vodi iz
staje. Ko vse svoje
spusti ven, hodi
pred njimi in ovce
gredo za njim, ker
poznajo njegov
glas. Za tujcem pa
ne bodo šle, ampak
bodo bežale pred
njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«
(Jn 10,1–5)

Odlomki Božje besede
na 5. velikonočno
nedeljo
1. berilo: Apd 6,1–7
2. berilo: 1 Pt 2,4–9
evangelij: Jn 14,1–12

Prepoznaš ga po glasu
Dolgo je čakal. Po letih veselja in razočaranj iskanju resnice in smisla življenja se je znašel kot romar na kraju Marijinih prikazovanj: »Verjel sem s pridržkom. Opazoval sem in
razmišljal, hotel sem sam priti do resnice. Toda med bogoslužjem je neko posebno vabilo zajelo vso mojo notranjost.
Prvič v življenju sem se lahko odprl. Nisem več potreboval
dokazov. Začutil sem, da je za tem nekdo in ne nekaj.« Veliko ljudi v religijah išče le resnico, prepričanje.
Lahko srečaš človeka po dolgih letih in ga ne prepoznaš
več po zunanjosti. Ko pa te isti človek pokliče z »odnosom«,
z ljubeznijo, zaznaš v glasu poseben odtenek, ki je samo
njegov. Veš, čigav.
»Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo
za njim, ker poznajo njegov glas.« Ta glas zveni drugače
kot vsa druga zgolj človeška prepričanja, nazori, religije in
ideologije. Človeka ne more do globin izpolniti nobeno »prepričanje«. To, kar danes ob vseh družbenih razočaranjih res
potrebujemo, je nekdo, ki mu je mar. To je tisti, ki ne stopa
čez ograje, ne vlamlja, ampak odpira vrata. V nobeni religiji
Bog ne odpre vrat samega sebe. Nikjer drugje Bog ne odpre
svojega telesa, da bi vstopili vanj in skozenj v življenje. To
je samo v Kristusovi veliki noči, ki je izhod iz religije v vero.
Zato je Kristus dobri pastir. On je Bog, ki »smrdi po ovcah«.
Bog, ki ne stoji od daleč.
Papež Frančišek je opozoril nas duhovnike: »Bodite pastirji z vonjem po ovcah.« To je zelo pomenljivo ne le za
duhovnike, ampak za družine in za vse. To je papeževa preroška napoved. Skozi vrata preizkušenj stopamo v čase, ko ne
bomo več drug drugemu uradniki,
ampak bližnji. Iz življenja drug
mimo drugega v življenje drug
z drugim. Na te pašnike nas
lahko pelje samo Dobri pastir.
župnik

ponedeljek, 12. 5., KAMNJE ob 20.00
Leopold Mandič,
za †† Gruden,
redovnik
Kamnje 3a

GOJAČE ob 20.00
za † Anico Košuta in
†† starše, p. n. Gojače 10

torek, 13. 5.,
Fatimska
Mati Božja,

VRTOVIN ob 19.00
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

ČRNIČE ob 20.00
v dober namen,
p. n. Črniče 78a

sreda, 14. 5.,
Bonifacij,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za †† Rovtar,
Skrilje 1

MALOVŠE ob 20.00
za †† iz družine,
p. n. Šinigoj, Malovše 30

četrtek, 15. 5.,
Zofija (Sonja),
mučenka

KAMNJE ob 20.00
za † Ivanko Vodopivec,
Kamnje 16, 8. dan

ČRNIČE ob 20.00
za †† Volčič,
p. n. Črniče 12

petek, 16. 5.,
Janez Nepomuk,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za † Antona Lebana,
Vrtovin 11, 30. dan

RAVNE ob 20.00
za †† Lozar, Ravne 7 in
†† Kosovel, Ravne 23

sobota, 17. 5.,
Jošt,
puščavnik

SKRILJE ob 8.00
za vse †† Skrilje 92,

ČRNIČE ob 20.00
za † Leopolda Slamiča in
†† iz družine, p. n. Črniče 67d

18. 5.

KAMNJE ob 7.45
za †† Emo Bizjak in Pavla
Gologranca, Potoče 29

PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Janez I.,
papež in mučenec

KAMNJE ob 10.30
za †† Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Venceslava in Marjana
Cigoja, p. n. Malovše 39a
za župnijo

• Otroci in odrasli, vabljeni k veselemu in rednemu obiskovanju šmarnic.
• V četrtek se takoj po maši dobimo člani ŽPS Kamnje s predstavniki Vrtovina in
drugimi. Vabljeni člani ŽGS in tudi drugi iz črniške župnije, kdor želi. Kratko se
bomo dogovorili vse potrebno za praznovanje 25. maja popoldne.
• Hvala vsem, ki ste v tem tednu na Svetem Pavlu urejali in nameščali spominske
plošče in ogrodje nadstreška.
• Pri nabirki za župnijsko Karitas smo na veliki četrtek za družine v stiski zbrali:
v Črničah 110,00 in v Kamnjah 160,00 €.
• V petek je redno mladinsko srečanje v Kamnjah ob 20.30; priprava mini oratorija, še kdo od mladih se lahko pridruži.
• Srečanje prve zakonske skupine bo v petek ob 20.30 v Črničah.

 Za konec
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