nedelja Božjega usmiljenja

ponedeljek, 4. 4.,

KAMNJE ob 19.30
za † Ano Rustja,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.30
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 19.30
v zahvalo in priprošnjo,
Vrtovin 23c

ČRNIČE ob 19.30
za † Marka Ipavca,
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 19.30
za † Dragico Podgornik,
p. n. darovalca

MALOVŠE ob 19.30
za †† Maksa, Franca in Adelo
Cigoj, p. n. Malovše 30

KAMNJE ob 19.30
v zahvalo,
Potoče 12

ČRNIČE ob 19.30
za † Danila in njegove †† brate
Kosovel, p. n. Črniče 63a

Maksim in Timotej,
mučenca

VRTOVIN ob 18.00
za †† Nevreden,
Vrtovin 102

RAVNE ob 19.30
po namenu darovalca

sobota, 9. 4.,

SKRILJE ob 8.00

ČRNIČE ob 19.30
v zahvalo,
p. n. Vrtovin

Gospodovo
oznanjenje
(bogoslužno preneseno)

torek, 5. 4.,
3. aprila 2016

Vincencij Ferrer,
duhovnik

št. 14/16

sreda, 6. 4.,
Irenej iz Srema,
škof in mučenec

Prišel boš potolčen, vendar živ
»Položi svoj prst
sem in poglej
moje roke! Daj
svojo roko in jo
položi v mojo
stran in ne bodi
neveren, ampak
veren.« Tomaž
mu je odgovoril
in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl,
veruješ. Blagor
tistim, ki niso videli, pa verujejo!«
Jezus je vpričo
svojih učencev
storil še veliko
drugih znamenj,
ki niso zapisana
v tej knjigi; ta pa
so zapisana, da bi
vi verovali, da je
Jezus Mesija, Božji
Sin, in da bi s
tem, da verujete, imeli življenje v njegovem
imenu.
(Jn 20,27–31)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 5,27–32.40–41
2. berilo: Raz 5,11–14
evangelij: Jn 21,1–19

četrtek, 7. 4.,

»Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval
Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.« Hoče
otipljive dokaze. Rad bi sam prišel do gotovosti. Pa ne le
on, tudi drugi apostoli niso kar takoj prišli do vere. Jezus
je po vstajenju enkrat celo izrecno grajal njihovo nevero.
Za nas je to tolažilno, saj v resnici potrebujemo dvome
in spodrsljaje, da lahko z njimi prehodimo pot do vere.
Največji nasprotnik vere ni dvom, ampak »jaz«. Nič hudega, če v življenju pademo in pridemo potolčeni do konca.
Hudo je, ko začneš zadostovati samemu sebi. Zato Jezus
razodene rane. Rane so največji dokaz ljubezni. Potolčeni
se bomo prej znašli »znotraj« kot del velikega občestva.
In to je pot vere.
In ko je rana del telesa, se zaceli. Telo poskrbi. Ko si opraskan, polomljen, prizadet zaradi dogodkov, besed, nesreč,
zgrešenih odločitev, razočaranj, odhodov … bo krvni obtok
celega telesa poskrbel, da boš ozdravel. To razodeva nedelja Božjega usmiljenja. Svetega leta ni mogoče razumeti
brez pogleda v rane.
Tomaž je bil po usmiljenju rešen lastnega jaza in je prišel
do vere. Do velike noči je vera še lahko prepričanje, po
veliki noči je lahko le življenje. Prepričanje imam lahko
sam, življenje pa najdem, ko postanem del, ud, mladika
večjega živega organizma. Gotovost,
mir, dokaz, prepričanje … pride šele
za tem. Tomaž ga je našel, vendar po
drugi poti.
Dovoli, da te leto usmiljenja vcepi v
živo telo. Na njem bodo rane ozdravljene. Postani ud. Enkraten in nenadomestljiv. Na poti vere boš rane začenjal razumevati in sprejemati. In samo
kot ud boš našel mir.
župnik

Janez Krstnik de
la Salle, duhovnik

petek, 8. 4.,

Maksim Aleksandrijski, za † Ingrid,
škof
p. n. Skrilje

nedelja, 10. 4.,
3. VELIKONOČNA
NEDELJA,
Domnij (Domen),
škof in mučenec,
začetek tedna za
duhovne poklice

VRTOVIN ob 7.30
za † Antona Lebana, Vrtovin 11
ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. domačih
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Leopolda in Marijo Gerželj, Kamnje 45, 30. dan

• Srečanje za starše prvoobhajancev v Črničah je v torek ob 20.15 v učilnici.
• Mladi se v petek spet dobimo na mladinskem srečanju ob 20. uri v Kamnjah. Vabljeni, da se
pridružite še novi animatorji za poletni oratorij.
• Hvala za vaše darove v obeh župnijah za karitas na veliki četrtek in za cerkev na veliko noč.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri velikonočnemu praznovanju in sveti birmi.
• Svetoletno romanje učiteljev in vzgojiteljev koprske škoﬁje bo v nedeljo, 10. 4. Ob 14. uri
zbiranje v Vrhpolju in razlaga mozaika, ob 15. uri razlaga in vstop skozi svetoletna vrata v
Logu, ob 16. uri sveta maša škofa Jurija, ob 17.30 pogovor učiteljev in vzgojiteljev s škofom.
Lepo vabljeni.
• V petek je maša v Vrtovinu ob 18. uri, MPZ Vinograd in društvo Ortaona vas vabita na celovečerni koncert MPZ Vinograd in gostov ŽPZ Prešernovke iz Šibenika ob 20. uri v krajevni dvorani.

 Za konec

GOBE – Mož: »Mmm, jurčki so tokrat malce pikantni in neverjetno okusni. Kje si pa dobila recept?«
Žena hladno: »V angleški kriminalki.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

