ponedeljek, 8. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za † Rudolfa Črmelja,
Kamnje 46, 30. dan

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
za †† Silvo in Jožka Bratina,
p. n. Gojače 13

Izaija,
prerok

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Albino Černigoj,
Vrtovin 108, 1. obl.

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
po namenu

sreda, 10. 5.,
Damijan de Veuster,
misijonar

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 52

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za †† starše Čermelj in vse
†† otroke, p. n. Malovše 38

četrtek, 11. 5.,
Odo Clunyjski,
opat

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za vse †† Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za † Sonjo Batteri in
vse †† Persič, p. n. Črniče 25

petek, 12. 5.,
Leopold Mandić,
redovnik

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 72

RAVNE ob 20.00 šmarnice
za † Miroslava Lozarja,
30. dan

sobota, 13. 5.,

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
na čast Materi Božji za
zdravje in vse †† Bovcon,
Selo 26, p. n. Črniče 67

Viktor (Zmago) Milanski,
mučenec

torek, 9. 5.,

Fatimska Mati Božja

nedelja, 14. 5.,
PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA
Justina,
mučenka

četrta velikonočna nedelja

7. maja 2017
št. 19/17

v Logu ob 19.00 v dober namen, Vrtovin 10c
VRTOVIN ob 7.30
za †† Jožka Lozarja, Vrtovin 98
ČRNIČE ob 9.00
za † Dorico Cigoj, Malovše 38, 1. obl.
v zahvalo za dar duhovništva
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
pr vo sveto obhajilo

Pred nami je:
• sobota, 3. 6., romanje otrok na Sveto Goro;
• nedelja, 18. 6., šagra v Črničah, praznovanje 75 let mašništva g. Aleksandra Lestana;
• sobota, 24. junija, (peš) romanje na Sveto Goro;
• nedelja, 25. junija, šagra na Ravnah;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija;
• datum šagre na Svetem Pavlu zaradi Svete Gore in nove maše še ni določen.

 Za konec
NA SVIDENJE – Vdova je za možev pogreb naročila venec z napisom: »Na svidenje.« Ko je prišla domov, je razmišljala, da je
napis le preveč reven in je še enkrat poklicala v cvetličarno: »Prosim, če napisu na žalnem traku venca dodate še besede: »v
nebesih«, če bo še kaj prostora. Ko je prevzela venec, je na traku pisalo: »Na svidenje v nebesih, če bo še kaj prostora.«

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

Jezus stori, da seme vzkali
Iz poslanice papeža Frančiška za nedeljo Dobrega pastirja
Jezus jim je
povedal to
priliko, pa niso
razumeli, kaj
jim je govoril.
Jezus je znova
spregovoril:
»Resnično, resnično, povem
vam: Jaz sem
vrata za ovce.
Vsi, ki so prišli
pred menoj, so
tatovi in roparji, toda ovce
jih niso poslušale. Jaz sem
vrata. Kdor
vstopi skozme,
se bo rešil; hodil bo noter in
hodil bo ven in
bo našel pašo.
Tat prihaja
samo zato, da
krade, kólje
in uničuje. Jaz
sem prišel, da
bi imeli življenje in da bi ga
imeli v obilju.«

Končno je pomembno, da se od evangelija naučimo načina
oznanjevanja. Neredko se celo ob najboljših namenih zgodi,
da podležemo določeni strasti po moči, prozelitizmu ali netolerantnemu fanatizmu. Evangelij nas nasprotno kliče, da zavržemo malikovanje uspeha in moči, pretirano skrb za strukture in
bojazen, ki bolj ustreza duhu pridobivanja kot duhu služenja.
Seme Kraljestva, čeprav majhno, nevidno in včasih neznatno,
raste tiho, zahvaljujoč nenehnemu Božjemu delu: »Z Božjim
kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in
vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve
kako« (Mr 4,26-27). To je naš prvi razlog upanja: Bog presega
vsa naša pričakovanja in nas preseneča s svojo velikodušnostjo
ter stori, da vzbrstijo sadovi našega dela celó bolj, kot bi mogli
pričakovati glede na človeško učinkovitost.
S tem evangeljskim zaupanjem se odpremo tihemu delovanju Duha, ki je temelj poslanstva. Niti poklicne pastorale niti
krščanskega poslanstva ni mogoče uresničevati brez nenehne
in kontemplativne molitve. Krščansko življenje je zato treba
hraniti s poslušanjem Božje besede in predvsem
negovati osebni odnos z Gospodom v evharističnem češčenju, privilegiranem »kraju« srečanja z Bogom.
Prav to intimno prijateljstvo z Gospodom
želim živo spodbuditi, zlasti da bi od Boga
izprosili nove poklice za duhovništvo in po(Jn 10,6–10)
svečeno življenje. Božje ljudstvo potrebuje da ga vodijo pastirji, ki razdajajo svoje
življenje v službi evangelija. Zato prosim
župnijske skupnosti, združenja in številne
Odlomki Božje besede
v Cerkvi navzoče molitvene skupine: Skuna 4. velikonočno
šnjavi malodušja se uprite tako, da nadanedeljo:
1. berilo: Apd 2,14a.36–41
ljujete z molitvijo h Gospodu, naj pošlje
2. berilo: 1 Pt 2,20b–25
delavcev na svojo žetev in nam da duhovevangelij: Jn 10,1–10

nikov, zaljubljenih v evangelij, zmožnih
biti blizu svojim bratom in biti tako živo
znamenje usmiljene Božje ljubezni.
Dragi bratje in sestre, tudi danes
moremo ponovno odkriti gorečnost
oznanjevanja in zlasti mladim predlagati hojo za Kristusom. Nasproti razširjenemu pojmovanju utrujene vere
ali vere, omejene zgolj na »morate izpolniti«, želijo naši mladi odkriti vedno
aktualno privlačnost Jezusovega lika,
da bi se pustili postaviti pod vprašaj in
izzvati njegovim besedam ter njegovim
gestam in, zahvaljujoč njemu, končno
sanjati življenje, ki bo zares človeško,
veseli, da se posvetijo v ljubezni.
Sveta Marija, Mati našega Odrešenika, je imela pogum objeti te Božje sanje, tako da je položila svojo mladost
in svoje navdušenje v njegove roke. Po
njeni priprošnji naj dosežemo enako
odprtost srca, enako pripravljenost odgovoriti na Gospodov klic z našim »Tukaj sem«, se z enakim veseljem podati
na pot (prim. Lk 1,39) in ga kakor ona
oznanjati vsemu svetu.
papež Frančišek

SHOD V LOGU
danes popoldne ob 17. uri.
ŠMARNICE
Pohvala vsem, še posebej
staršem, ki ste podprli zbiranje ob svetogorskih šmarnicah! Vztrajajte na poti skupaj
z Marijo. Vse šmarničarje že
sedaj vabim na skupno romanje na Sveto Goro prvo soboto v juniju dopoldne.
V Vrtovinu se odslej zbirate ob 19.30,
drugje: na Ravnah ob 19.30, v Črničah
ob 20.00, v Malovšah ob 20.00, v Gojačah ob 20.00, pri kapelici v Podgori ob
19.30, pri kapelici v Potočah ob 19.00, v
Kamnjah ob 20.00 in v Skriljah ob 19.00.

OBLETNICA PRIKAZOVANJ V FATIMI
bo v soboto v Logu ob 19. uri s somaševanjem dekanijskih duhovnikov.
Možnost za spoved bo samo pred mašo,
od 18. ure. Lepo vabljeni. Po maši prvi
sprejmemo Marijo romarico za družine
naših župnij.
ROMANJE MARIJINEGA
FATIMSKEGA KIPA PO DOMOVIH
Naši župniji bosta prvi sprejeli kipec
fatimske Marije romarice, ki bo od 13.
maja do 13. oktobra romal po domovih
vipavske dekanije. Kip je zelo lep in se
bo odpravil na pot v soboto pri večerni
slovesnosti v Logu.
V zakristijah pred in po
maši je list, na katerega se v tem tednu do
petka napišete, kdo
bi vzel romarski kip na
dom. Poleg označite ali bi jo lahko vzelo
dopoldne, popoldne ali zvečer. Večere,
če je mogoče, odstopite mladim družinam. Dopišite tudi telefonsko številko,
za lažje dogovarjanje. Lahko se zapišete tudi preko elektronskega naslova.
Najlepše bo, če se
boste par hiš dogovorili med seboj za
skupno molitev, saj
za vse verjetno ne
bo dovolj možnosti.
V nedeljo bo narejen časovni razpored po vaseh glede na razmerje, koliko
vas bo zapisanih po vaseh.
Na voljo imamo tri tedne, od 13. maja
do 3. junija. Začeli bomo na robu dekanije v na Ravnah in Črničah proti
Skriljam. To je res lepa priložnost, da
se zberete skupaj v družini in da kdaj
povabite tudi prijatelje ali sosede ter
namenite nekaj skupnega časa molitvi
in povezanosti z Marijo, ki je po tej blagoslovljeni podobi še posebej navzoča
v domu, ki jo sprejme. Ona želi osebno
vstopiti v naše domove in narediti tisto,

česar sami s svojo močjo večkrat ne
zmoremo. Potrebuje pa našo skupno
molitev. Kjer se ljudje zberejo pri molitvi, tam deluje Bog.
STARŠI – PRIPRAVA NA KRST
V torek od 20. do 21. ure bo v Šturjah v Marijinem domu priprava staršev
na krst prvega ali drugega otroka. Naslednja priprava pred poletjem bo v juniju.
PRIPRAVA NA ZAKON
Na Kapeli v Novi Gorici se začne v petek ob
18. uri krajša, vendar poglobljena
priprava na zakon ob koncu tedna.
Število je omejeno. Prijave na www.
dcsg.si/priprava-na-zakon.
MLADI ANIMATORJI
V petek ob 20.30 lepo
vabljeni na srečanje v
Kamnje, kjer začenjamo konkretno pripravo
na poletni oratorij (ki bo od 26. do 30. 6.).
Pridružite se še novi in sodelujte kot
animatorji. Pridite na petkovo srečanje.
Povej naprej in povabi prijatelja.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine bo v
petek ob 20.30 v Črničah. V nedeljo
pa skupna lažja družinska pot do Kuclja za obe skupini; dobite se ob 14. uri
pri koči na Čavnu.
PRAZNIK PRVEGA
SVETEGA OBHAJILA
bo v nedeljo v Kamnjah ob
10.30.
Kot smo dogovorjeni, bo v
četrtek v cerkvi ob 18.45
skupna priprava in druga sveta spoved
za prvoobhajance. V molitev priporočamo devet družin prvoobhajancev.
98-LETNICA g. ALEKSANDRA LESTANA
V nedeljo, 14. maja, je 98. rojstni dan
g. Aleksandra Lestana. Zanj se bomo
zahvalili pri maši.

ROMANJE V ASSISI ZA MLADE
Mladi, lahko se pridružite romanju z brati
kapucini od 5. do 11. avgusta. Cena: 144
EUR. E-prijavnica na www.kapucini.si.
POLETNI DNEVI V STRŽIŠČU
Na plakatu in spletni strani si lahko ogledate termine. Lepo vabim mlade, da se
odločite za nepozaben teden, ki ga boste
preživeli polno in sproščeno v Stržišču.
Skupaj gremo od 30. 7. do 5. 8. Lepo
vabim tudi družine na enega od koncev
tedna v avgustu.
DUHOVNE VAJE ZA MOŽE
bodo v Vipavskem Križu od petka, 19. 5.,
do nedelje, 21. 5. Voditelj Don Turbitt iz
ZDA. Obvezna prijava na: matej.krizanic@gmail.com; 031 752 251.
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Začel se bo nov ciklus izobraževanj Kateheze Dobrega pastirja. Izobraževanje
je namenjeno staršem in vsem, ki želijo
spoznati, kako na preprost način majhnim otrokom posredovati velike skrivnosti krščanske vere otrokom in skupaj
z njimi vstopiti v Božje kraljestvo. Več na
041 901 147 ali na http://ursulinke.rkc.si/
kateheza-dobrega-pastirja

(PEŠ) ROMANJE NA SVETO GORO
Nekateri se že zanimate za romanje v
soboto, 24. junija. Lepo vabljeni vsi, še
posebej mladi. Starši, poromajte za blagoslov v svojih družinah!
Od doma se bomo odpravili dopoldne
vsak od svojega hišnega praga in se ob
določenih urah zbrali na skupnem kraju,
kjer bo blagoslov romarjev. Za hojo bo
določeno dovolj časa, da bo primerna za
vse, ne le za najbolj izkušene in utrjene.
Spremljal nas bo tudi avto za primer, da
bi kdo na poti imel kakršne koli težave.
Odrasli romarji se boste lahko prijavili za
popoldanski avtobus, ki bo zvečer po procesiji z lučkami na voljo tudi za vrnitev
peš romarjev.

