nedelja Božjega usmiljenja

ponedeljek, 24. 4.,
Fidelis iz Sigmaringena,
duhovnik in mučenec

torek, 25. 4.,
23. aprila 2017

Marko,
evangelist

št. 17/17

sreda, 26. 4.,
Klet in Marcelin,
papeža

Vse sem prav naredil, pa …
Hermann Hesse je zapisal: »Vera in dvom se ujemata in doBodite tega
polnjujeta. Če ne dvomimo, tedaj niti prav ne verujemo.« Poveseli, čeprav
morate zdaj
gosto mi v spovednici ljudje povedo, da imajo verske dvome.
nekaj časa
Mirim jih, naj se tega ne ustrašijo. Dvomi so nam dani, da bi
trpeti v raznih
se odprli in iskali. Največji nasprotnik vere ni dvom, ampak
preizkušnjah.
»jaz«. Apostol Tomaž je bil sam in ni mogel verjeti. Ko se je
Tako bo preizkušenost vaše
spet znašel v skupnosti, se je lahko odprl in »sprejel«.
vere veljala
Sprejel je svoj »poraz«, svojo preteklost in je lahko začel
več kakor zlaverjeti. Prav tako tudi drugi učenci. Prav tako jaz in ti. Šele
to, ki je minljivo, pa se v
tedaj lahko sprejmem Boga, ki je drugačen, kot sem ga prej
ognju preizkupoznal,
in človeka, ki je drugačen, kot sem ga poznal prej.
ša. To vam bo
v hvalo, slavo
Sedaj se Bog lahko pokaže kot tisti, ki nosi rane, in ne kot
in čast, ko se
tisti, ki je »popoln«. Sedaj se Tomažu vera rodi iz Kristusove
bo razodel
rane, in ne iz lastne pameti niti iz lastne pridnosti. Kolikokrat
Jezus Kristus.
rečemo: »Vse sem delal prav, toliko dobrega sem naredil, niNjega ljubite,
čeprav ga niste komur škodoval, nobenemu ne privoščim slabega, zakaj me je
videli. Verujete to doletelo?! Zakaj mi gre vse narobe, medtem ko nekaterim
vanj, čeprav ga
teče kot po maslu? Kje je Bog?« Potrebno je, da se nam podozdaj ne vidite,
ba, ki še hoče rešiti sebe, sesuje. Apostol Peter je hotel sam
veselite se v
neizrekljivem
priti do trdnosti vere in je pogorel. Zato je lahko šele po Kriin poveličanem stusovem vstajenju zapisal: »Tako bo preizkušenost vaše vere
veselju, ko doveljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša.«
segate namen
svoje vere,
Nekateri vero še vedno zamenjujejo s tem, »kar je prav«,
namreč odrezato še niso doživeli Jezusovega dotika. Bog te želi skozi nešenje duš.
deljo Božjega usmiljenja najprej srečati takšnega, kakršen si.
(1 Pt 1,6–9)
Ne more te najti takšnega,
kakršen bi želel biti. Šele potem te bo pripeljal do vere v
Boga, ki ne bo več po tvoji
Odlomki Božje besede
na 3. velikonočno
podobi.
nedeljo:
1. berilo: Apd 2,14.22–33
2. berilo: 1 Pt 1,17–21
evangelij: Lk 24,13–35

župnik

četrtek, 27. 4.,
Hozana Kotorska,
devica
petek, 28. 4.,
Ludvik Montfortski,
duhovnik

sobota, 29. 4.,
Katarina Sienska,
devica, sozav. Evrope

nedelja, 30. 4.,
TRETJA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Jožef Cottolengo,
redovnik
začetek tedna molitve
za duhovne poklice

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in sorodnike
Furlan, Kamnje 2a

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Komel in Krkoč,
p. n. Gojače 36b

VRTOVIN ob 19.00
za † Alberta Kandusa,
Vrtovin 29

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

SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 19.00
za † s. Darinko Bajec,
za † Danila Cigoja,
p. n. sosedov
Malovše 37, p. n. Suhadolc
veroučna maša
ČRNIČE ob 19.00
za †† Marico in Alojza Ušaja,
p. n. Črniče 78a
RAVNE ob 19.00
za † Miroslava Lozarja,
8. dan
ČRNIČE ob 19.00
za †† Ladislava in Lidijo Cigoj, p. n. Elze
ni jutranje svete maše
ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Štrancar, p. n. Gojače 3a
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Valerijo Lozar, Kamnje 10a
v Velehradu za župnijo

• Verouk je reden do počitnic, ki se začnejo v četrtek. Vabljeni k veroučni maši v sredo v Skriljah.
Že sedaj vabljeni k rednemu obiskovanju svetogorskih šmarnic naslednji teden.
• V četrtek se odpravljamo na romanje proti Svati Hori, Pragi, Brnu in Velehradu, krajem, ki so povezani s sv. Vidom, slovanskima apostoloma Cirilom in Metodom, z Nežo Praško, Janezom Nepomukom,
arhitektom Jožefom Plečnikom. V ponedeljek po maši, ob 19.30, se dobimo na romarskem srečanju;
lahko prinesete kakšen priboljšek. Da bomo pridobili čas, bo tokrat avtobus pobral vse naenkrat na
parkirišču v Potočah. Odhod avtobusa ob 2. uri. Vračamo se v nedeljo pozno zvečer.
• V nedeljo ni jutranje maše, ob 10.30 bo maševal g. Ivan Maslo.
• Nabirke: Na veliki četrtek smo za konkretno pomoč družinam v potrebi zbrali v Črničah 131,70,
v Kamnjah 252,00. Na veliki petek smo za Sveto deželo zbrali in oddali naprej v Črničah 97,42, v
Kamnjah 111,50. Na veliko noč smo pri ofru za domačo cerkev zbrali v Črničah 900,89 in 81,32 na
velikonočni ponedeljek; v Kamnjah 1.751,76 ter pri nabirki pri velikonočni vigiliji 370,90; na Svetem
Pavlu 158,50. Hvala vsakemu darovalcu posebej za darove, ki gredo v naše skupno dobro!

 Za konec
BOLEČINA – »Jurček, zakaj pa imaš obliž na kolenu?« »Veš, mama, padel sem in tekla mi je kri.«
»Joj, pa nisem nič slišala, da bi jokal!« »Nisem jokal, ker sem mislil, da te ni doma.«
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

