Bogoslužje:
ponedeljek, 30. 4,
Pij V.,
papež

torek, 1. 5.,
Jožef Delavec,

sreda, 2. 5.,
Atanazij,
škof, cerkveni učitelj

četrtek, 3. 5.,
Filip in Jakob ml.,
apostola

5. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 20.00
za † Emo Rovtar,
Skrilje 1

GOJAČE ob 19.30
za †† Antona in Anico Košuta,
Gojače 11

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za žive in †† Vodopivec,
Vrtovin 58

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
na čast Materi Božji v
priprošnjo, p. n. Črniče 63

SKRILJE ob 20.00 v zakristiji
za † Alojza Valiča, šmarnice
Skrilje 38

MALOVŠE ob 19.30 šmarnice
za † Danila Cigoja,
p. n. družine

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† Marijo Kompara in
Jožeta Rovtarja, Stomaž,
p. n. Kamnje 17

RAVNE ob 19.30 šmarnice
za †† Mira, Rozino in
Venceslavo Lozar, p. n. Ravne
v Črničah adoracija
od 21.00 do 22.00

od 19.30 spoved, po maši češčenje

prvi petek, 4. 5.,
Florijan (Cvetko),
mučenec

sobota, 5. 5.,
Angel,
mučenec

nedelja, 6. 5.,
6. VELIKONOČNA
NEDELJA,
Dominik Savio,
dijak, zavetnik strežnikov

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za †† Antonijo in Jožefo
Čermelj, Vrtovin 69

ČRNIČE ob 19.30
za vse †† Fišer,
p. n. Črniče 24

od 19.30 spoved, po maši češčenje

od 18.30 spoved in češčenje

KAMNJE ob 17.00
za novoporočenca
Mateja in Niko

v Črničah ni svete maše

šmarnice

šmarnice

SKRILJE ob 7.30
za †† Rada in Marijo Vrčon, Skrilje 64 (nabirka za oltar)
ČRNIČE ob 10.00
za župnijo
prvo sveto obhajilo
za † Miloša Kukanja, p. n. Črniče 29
KAMNJE ob 10.30
za † Jožka Lozarja, Vrtovin 98
shod v Logu ob 17.00
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Postati popoln ali postati dar?
Ostanite v
meni in jaz
v vas. Kakor
mladika ne
more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti,
tako tudi vi ne,
če ne ostanete v meni. Jaz
sem trta, vi
mladike. Kdor
ostane v meni
in jaz v njem,
rodi obilo
sadu, kajti
brez mene ne
morete ničesar
storiti. Če kdo
ne ostane v
meni, ga vržejo
proč kakor
mladiko in se
posuši.
Jn 15,4–6

 Za konec
MODERNA VZGOJA – »Lukec, to kosilo moraš pojesti pa pika!« »No no draga, nikar ne sili otroka, jaz sem za
moderno vzgojo, otrok naj svobodno izbira.« »Ja, potem ga pa ti nahrani.« »Dobro, pridi sem, Lukec, a boš pojedel
tole kašo ali ti jih dam par okoli ušes?«
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

Odlomki Božje besede
na 6. velikonočno
nedeljo:
1. berilo: Apd 10,25–48
2. berilo: 1 Jn 4,7–10
evangelij: Jn 15,9–17

»Lažje je dati skodelico riža, da potešimo lakoto, kot potešiti osamljenost in bolečino nekoga, ki ga ne ljubimo v lastnem
domu. Prinesite jo v svoj dom, kajti tu se mora naša medsebojna
ljubezen začeti.«
Takole pravi sv. mati Terezija, ki nas je nagovarjala na našem
romanju. Rada je spominjala na Jezusovo priliko o trti in mladikah.
Na poti smo odkrivali uboštvo, ki ni le v nerazvitih predelih sveta.
Takole pravi: »Naše sestre delujejo po vsem svetu in videla sem
vse težave, vso bedo, vse trpljenje. Zakaj se je vse to pojavilo?
Zaradi pomanjkanja ljubezni, pomanjkanja molitve. V družini se
ne sestajajo, ne molijo skupaj, se ne zbližujejo, ne ostajajo skupaj. Ljubezen se začenja doma in uboge najdemo celo v našem
lastnem domu.
V Londonu imamo hišo. Naše sestre delajo ponoči in neke noči
so šle ven, da bi po ulicah pobirale ljudi. Pozno ponoči so videle
mladeniča, ki je ležal na tleh, in so rekle: 'Ne bi smel biti tukaj,
biti bi moral pri svojih starših.' Pa je odvrnil: 'Če grem domov,
me mati ne mara, ker imam dolge lase. Vsakič, ko grem domov,
me nažene.' Predno so prišle nazaj, je vzel preveliko dozo mamil
in odpeljati so ga morale v bolnišnico.
Nisem si mogla misliti, kako je mogoče, da se je njegova mati
ukvarjala z lakoto naših ljudi v Indiji, tu pa je bil njen otrok, lačen njene skrbnosti, pa ga je zavrnila. Lahko je ljubiti ljudi, ki so
daleč stran. Ni vedno lahko ljubiti tistih, ki so v naši bližini.«
In kakšno naj bo naše resnično uboštvo, kakšen naj bo naš
ogovor, ko živimo kot manjšina sredi
drugačnih? Takole pravi: »Oče, vinogradnik, obreže mladiko, da bi rodila
še več sadov, mladika pa se tiho, ljubeče in brezpogojno pusti obrezati.
Vsi vemo, kaj pomeni trpljenje, kajti
v vseh naših življenjih mora biti križ
in čim bliže smo mu, tem močnejši
je dotik križa in trebljenje je veliko
bolj intimno in občutljivo.«

»Postanimo prave mladike, polne sadov na Jezusovi trti. Zaželimo mu dobrodošlico v svojem življenju, kadarkoli
želi vstopiti vanj.« doda sv. mati Terezija, rojena v albanski družini. »Bog je
vinogradnik nas vseh. Kristus ni delal
razlik med duhovniki in brati, sestrami
in laičnimi ženami, nobenih razlik med
svojimi pričami. Vsi moramo biti priče
njegovega usmiljenja, njegove ljubezni
do naših družin, naših sosedov, mest,
kjer prebivamo, in do sveta, v katerem
živimo.«
župnik

POPOLDANSKI IZLET
Danes se odpeljemo z avtomobili na
popoldansko potepanje. Dobimo se
ob 14. uri na parkirišču v Potočah.
Gremo na Sveto Trojico pri Pivki in
okolico, obnovljena cerkev, lep razgled, Petelinjsko jezero ... Približno
40 minut hoje od parkirišča. Vračamo se do 19. ure.
VEČERNE MAŠE
bodo odslej 19.30 v črniški in ob 20.
uri v Kamenjski in župniji.
ŠMARNICE
Starši,
predvsem na vas
je, da otroke
podprete, da se
med seboj vsak
dan povezujejo
s to lepo pobožnostjo. Ne glejmo najprej na to, da
ni časa in da je vsega preveč. Mnoge dejavnosti so tudi potrebne, toda
kdo bo poskrbel za otrokovo dušo?

Vsak dan zbirate podobice iz življenja in z njimi ustvarjate veliko podobo. Zgodba Barage in Indijancev
nas bo spremljala tudi na poletnem
oratoriju.
Hvala vsem, ki boste poskrbeli za
izvedbo šmarnic. Zbirali se boste:
v Črničah, Malovšah, Skriljah in
Vrtovinu ob 20.00, na Ravnah, v
Kamnjah in Gojačah ob 19.30, v
Podgori in Potočah pri kapelici ob
19.30. Na dan, ko je maša, so šmarnice ob uri svete maše, ki je tudi veroučna maša.
KAKO ŠMARNICE PRIPRAVIMO?
Dobivajte se na kratko, vendar
vztrajajte. Šmarnice za otroke naj
ne trajajo predolgo. Za otroke naj
bo samo desetka, branje in litanije
Matere Božje. Starejše prosim, da
imate branje in molitev prej ali potem posebej. Pomembno je, da otroci pridejo z veseljem in da imajo tudi
čas za druženje.
O ČEM BODO GOVORILE?
Spoznavali bomo
življenjsko zgodbo
Friderika
Baraga, slovenskega misijonarja med Indijanci.
Kratke in za naš
čas
razumljive
pripovedi o slovenskem fantu,
duhovniku in škofu, ki ga morda premalo poznamo. Napisala jih je Urška
Smerkolj.
Šmarnice za odrasle Fatimska pastirčka nas učita živeti pa je pripravil
p. Branko Petauer. Pripovedujejo o
Frančišku in Jacinti Marto.

VEROUK
ta teden reden samo za četrtkove
skupine.
MLADI, ANIMATORJI
Mladi, v petek se spet dobimo v
Kamnjah na pripravi za oratorij.
Prav vsak je dobrodošel, povezuje
nas ta tema ne glede na to, če kdo
prvi teden v juliju ne bo mogel biti
zraven. Pridi v petek ob 20. uri.

PRIPRAVA NA ZAKON
Vikend priprava na zakon
začne v petek, 4. 5. ob 18.
uri na Sveti Gori.
Več na: centerskupaj.si

SHODI V LOGU
V nedeljo bo prvi letošnji shod v Logu
ob 17. uri. Od 16. ure naprej spovedovanje.
Letošnja tema bo »Družina, zibelka
PRVI PETEK IN SOBOTA
vere«, navade, simboli, praznovanja,
Vabljeni k češčenju in zakramen- po katerih se v družini živi in posretom. Bolne in starejše obiskujem duje vera: življenje iz krsta; molitev v
v petek (Črniče) in v soboto (Ka- družini; zakaj k spovedi; oltar in drumnje) dopoldne.
žinska miza; bogoslužje v družini; sveta znamenja.
POROKA
Župnija Črniče sodeluje 7. oktobra.
V soboto bosta v Kamnjah ob 17.
uri sklenila sveti zakon Nika Ušaj
***
iz Kamenj in Matej Praček iz Budanj. Vabljeni k sveti maši; pripo- iz Katekizma katoliške cerkve
ročamo ju v molitev.
(O imenih pri krstu)
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo bo v Črničah ob 10. uri
dvanajst otrok (trije iz drugih župnij) prejelo prvo sveto obhajilo.
Spremljajmo jih vsi župljani.
Druga spoved za prvoobhajance
bo v sredo ob 19. uri, možnost za
starše in druge pa že od 18.30.

Krščansko ime
2156 Zakrament krsta je podeljen »v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«
(Mt 28,19). Pri krstu Gospodovo ime
posveti človeka in kristjan dobi svoje
ime v Cerkvi. Lahko je to ime svetnika (svetnice), s Gospodu. Zavetništvo
svetnika (svetnice) daje na voljo vzor
ljubezni in zagotavlja priprošnjo sveNABIRKA ZA OLTAR
tnika (svetnice). »Krstno ime« lahko
V nedeljo bo pri prvi sveti maši v tudi izraža to ali ono krščansko skrivSkriljah nabirka za oltar in preno- nost ali krščansko krepost. »Starši,
vljen prezbiterij. Hvala vsem, ki ste botri in župniki naj skrbijo, da krščeže prispevali svoj dar!
nec ne bo imel imena, ki bi bilo tuje
krščanskemu čutu.« (ZCP, kan. 855).

