4. velikonočna nedelja

ponedeljek, 23. 4,
Jurij,
mučenec

torek, 24. 4.,
Aleksander,
mučenec

22. aprila 2018

sreda, 25. 4.,

št. 16/18

Marko,
evangelist

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

Poslušati
»Jaz sem dobri
pastir. Dobri
pastir dá svoje
življenje za
ovce. Najemnik
pa, ki ni pastir
in ovce niso
njegove, pusti
ovce in zbeži, ko vidi, da
prihaja volk, in
volk jih pograbi
in razkropi. Je
pač najemnik
in mu za ovce
ni mar. Jaz sem
dobri pastir in
poznam svoje
in moje poznajo
mene, kakor
Oče pozna
mene in jaz
poznam Očeta.
Svoje življenje
dam za ovce.
Jn 10,11–15

Odlomki Božje besede
na 5. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 9,26–31
2. berilo: 1 Jn 3,18–24
evangelij: Jn 15,1–8

Gospodov klic – naj takoj povemo – ni tako jasen kot nekaj, kar
moremo slišati, videti ali otipati v našem vsakdanjem izkustvu. Bog
prihaja tiho in diskretno, ne da bi nam jemal našo svobodo. Tako
se lahko zgodi, da njegov glas zadušijo mnoge skrbi in opravki, ki
zaposlujejo naše misli in naše srce.
Prav je torej, da se pripravimo za globoko poslušanje njegove Besede in življenja, da smo pozorni tudi na podrobnosti našega vsakdanjika, da se naučimo brati dogodke v luči vere in ohranjamo odprtost za presenečenja Duha.
Posebnega in osebnega klica, ki si ga je Bog zamislil za nas, nikoli
ne bomo odkrili, če bomo ostali zaprti sami vase, v svoje navade in
vztrajali v drži malodušnega človeka, ki svoje življenje zapravlja v
ozkosrčnem iskanju lastnega jaza. Tako bomo izgubili priložnost, da
bi sanjali o velikih stvareh ter postali protagonisti te edinstvene in
izvirne zgodovine, ki jo Bog želi pisati z nami.
Tudi Jezus je bil poklican in poslan; zaradi tega je potreboval, da
se zbere v tišini. Poslušal in bral je Besedo v Sinagogi ter z lučjo in
močjo Svetega Duha razodel njen polni pomen, sklicujoč se na svojo
lastno osebo in na zgodovino izraelskega ljudstva.
Drža poslušanja postaja danes vse bolj težka, ker smo potopljeni
v hrupno družbo, v silovitost obilja spodbud in informacij, ki polnijo
naše dneve. Z zunanjim hrupom, ki včasih prevladuje v naših mestih
in soseskah, sta večkrat povezani tudi naša notranja razpršenost in
zmeda, ki nam ne dovolita, da bi se ustavili in uživali v
okušanju kontemplacije, da bi v miru razmislili o okoliščinah svojega življenja ter, zaupajoč v dobrohoten
Božji načrt za nas, opravili rodovitno razločevanje.
Toda, kakor vemo, Božje kraljestvo pride, ne da bi
delalo hrup in ne da bi zbujalo pozornost (prim. Lk
17,21), in njegova semena moremo zbrati samo, kadar kot znamo prerok Elija vstopiti v globine svojega duha in pustimo, da se ta odpre za komaj
zaznaven glas Božjega šepeta (prim. 1 Kr 19,11-13).
papež Frančišek,
iz poslanice za svetovni dan
molitve za duhovne poklice

petek, 27. 4.,

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Krkoč in Komel, Gojače 36b
ČRNIČE ob 19.00
za † Angela in †† starše Volčič, p. n. Črniče 69
MALOVŠE ob 19.00
za vse †† Cigoj, p. n. Črniče 70a
RAVNE ob 19.00 v Črničah ni večerne adoracije
za duše v vicah, p. n. darovalcev

Cita,
dekla

VRTOVIN ob 17.30
za novoporočenca
Dominika in Tjašo

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Leban,
Črniče 26, p. n. Argentina

sobota, 28. 4.,

v Skriljah ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Rebek,
p. n. Črniče 83

Ivana Beretta Molla,
zdravnica in mati

nedelja, 29. 4.,
5. VELIKONOČNA
NEDELJA,
Katarina Sienska,
cerkvena učiteljica

KAMNJE ob 7.30
za † Franca Rustja, Potoče 33
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Viktorja in Zoro Slejko, p. n. Gojače 5
KAMNJE ob 10.30
za † Zoﬁjo Cingerle, Vrtovin 127

• Do četrtka zvečer smo na romanju.
Če bo potrebno, pokličite g. Joška Tomažiča na 041-636-260.
• Ta teden odpade verouk za prvoobhajance in birmance v obeh župnijah in za 4. in 5. razred
v Črničah. Za druge je verouk reden. V torek, 24. aprila, ima peti razred verouk nekoliko
prej, od 16.45 do 17.30.
• Že sedaj spominjam starše in otroke, da se odločite za redno obiskovanje šmarnic. Spremljali bomo življenje misijonarja Friderika Baraga, kar bo tudi tema oratorija od 2. do 6. julija.
Prvo obhajilo bo v Črničah, 6. maja, v Kamnjah, 13. maja.
Priprava na krst začne v Šturjah, v torek, 8. maja.
• Srečanje tretje zakonske skupine bo v torek ob 19.30 v Kamnjah.
• Poroka: V petek bosta v Vrtovinu ob 17.30 sklenila sveti zakon Tjaša Gerželj iz Vrtovina
in Dominik Kobol iz Budanj. Vabljeni k sveti maši; priporočamo ju v molitev.
• V nedeljo, 29. 4. popoldne gremo z avtomobili na popoldanski potep, ob 14. uri v Potočah.
• Hvala vsem, ki ste tudi v tem tednu delali v skriljski cerkvi.

 Za konec
POSTREŽBA – Tri gospe stopijo v restavracijo. »Tri kozarce gostega soka, prosim,« naroči prva.
Druga doda: »Pa čist kozarec, prosim!« Natakar prinese sok in vpraša: »Katera od vas je hotela čist kozarec?«

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

