Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 5.,
Fatimska Mati Božja

torek, 14. 5.,
Bonfacij, mučenec

sreda,15. 5.,
Izidor, kmet

četrtek, 16. 5.,

4. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.30
šmarnice GOJAČE ob 19.00
šmarnice
za † Slavka in Lojzko Črmelj, za †† starše Vodopivec in
Kamnje 36
duše v vicah, Gojače 8
VRTOVIN ob 16.00
šmarnice
pogrebna za † Viktorja
Nusdorferja, Vrtovin 26a

SKRILJE ob 8.00
šmarnice
v čast Materi Božji za zdravje,
Skrilje 77

RAVNE ob 19.00
po namenu

ni svete maše, samo šmarnice

Janez Nepomuk,
mučenec

šmarnice

ni večerne adoracije

petek, 17. 5.,
Jošt, puščavnik

ni svete maše, samo šmarnice

sobota, 18. 5.,

KAMNJE ob 10.30
za novoporočenca
Martina in Špelo

Janez I., papež

ČRNIČE ob 18.00
šmarnice
v zahvalo na čast Materi
Božji za vse prejete dobrote
somaševanje ob stoletnici
g. Aleksandra Lestana
MALOVŠE ob 19.00 šmarnice
za † Dorico in vse †† Cigoj,
p. n. Malovše 37

ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za † Rudolfo Kosovel
8. dan
šmarnice MALOVŠE ob 15.00 šmarnice

za novoporočenca
Davida in Katjo
ČRNIČE ob 19.00
za † Danilo Podgornik,
30. dan

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
19. 5.,
Krispin, redovnik

KAMNJE ob 7.30
za † Zoﬁjo Cingerle, Vrtovin 127
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Janka Podgornika in vse †† Fišer, p. n. Črniče 105
KAMNJE ob 10.30
za †† Marijo, Antona in Stanka Čermelja, Kamnje 3b
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Pogum tvegati za Božjo obljubo
Iz poslanice papeža Frančiška za nedeljo Dobrega pastirja

Na podlagi tega, kar sem imel priložnost deliti z mladimi v
Panami, želim na svetovni dan molitve za duhovne poklice razvečno življe- mišljati o tem, kako nas Gospodov klic naredi za nosilce neke
nje; nikoli
obljube in hkrati zahteva pogum, da tvegamo z Njim in Zanj. Na
kratko želim razmišljati o teh dveh vidikih – o obljubi in tvegase ne bodo
nju –, tako da skupaj z vami kontempliram evangeljski prizor
pogubile in
o poklicu prvih učencev ob Galilejskem jezeru (Mr 1,16–20).
nihče jih ne
Dva para bratov, Simon in Andrej skupaj z Jakobom in Janebo iztrgal iz
zom,
opravljata svoje vsakdanje delo ribičev. V tem napornem
moje roke.
poklicu so se naučili zakonov narave in včasih, ko so bili veMoj Oče,
trovi nasprotni ter so valovi udarili ob njihove čolne, so se jim
ki mi jih je
morali zoperstaviti. Kdaj pa kdaj je bil njihov trud nagrajen z
dal, je večji
obilnim ulovom, drugič spet so se lahko trudili vso noč, pa niso
od vseh, in
napolnili mrež ter so se vrnili na obalo utrujeni in razočarani.
nihče jih ne
Velik del življenja je tak. Vsak izmed nas skuša uresničimore iztrgati ti svoje najgloblje želje, se ukvarja z dejavnostmi, za katere upa, da bodo rodovitne, in se poda v »morje« možnosti,
iz Očetove
da bi našel pravo pot, na kateri bi mogel zadovoljiti svojo
roke. Jaz
žejo po sreči. Včasih uživamo v dobrem ulovu, drugič, nain Oče sva
sprotno, moramo zbrati pogum, da obvladamo krmilo čolna,
eno.«
ki ga premetavajo valovi, ali pa smo
(Jn 27,28–30)
razočarani, ko vidimo prazne mreže.
Kakor v zgodovini vsakega klica
tudi v tem primeru evangelij govori o srečanju. Jezus hodi, vidi ribiče
in se jim približa ... Isto se zgodi, ko
srečamo osebo, s katero se želimo
poročiti, ali ko prvič začutimo privlačnost posvečenega življenja: doživimo
presenečenje nekega srečanja in v
Odlomki Božje besede
tistem trenutku nas spreleti obljuna naslednjo nedeljo:
Apd 14,21b–27
ba veselja, sposobna izpolniti naše
Raz 21,9.14–17
življenje. Tisti dan ob Galilejskem
Jn 21,1–5a
»Dajem jim

jezeru se je Jezus srečal z ribiči in
prekinil »ohromelost normalnosti«.
In takoj jim je obljubil: »Naredil
vaju bom za ribiča ljudi« (Mr 1,17).
Gospodov klic torej ni vdor Boga
v našo svobodo; ni neka »kletka«
ali breme, naloženo na naša ramena. Nasprotno, to je ljubeča pobuda, s katero nam Bog prihaja naproti in nas vabi, da vstopimo v veliki
načrt, ki ga želi deliti z nami. Pred
našimi očmi razkrije obzorje širšega morja in obilnega ribolova.
papež Frančišek

PRAZNOVANJE STOLETNICE
V torek
bomo v Črničah hvaležno
praznovali
100. rojstni
dan msgr.
Aleksandra
Lestana.
Ponosni smo,
da imamo
med sabo
tako častitljivega jubilanta.
Vabljeni k sveti maši ob 18. uri, ki
jo bo skupaj z jubilantom daroval
g. škof Jurij.
Po maši se bomo zadržali na skupnem druženju in pogostitvi pri
cerkvi. Gospodinje ste naprošene
za nekaj peciva ali kruha; prinesite kar pred mašo za cerkev.
Taka letnica nas vabi, da se res
skupaj poveselimo.

VABLJENI
K ŠMARNICAM
Pohvala vsem, ki se
vztrajno zbirate na
več krajih.
Podpirajte in spodbujate se med seboj in povabite v
svojo družbo še druge.
VEROUK
Tudi ta teden bo odpadel verouk
za prvi razred in za četrtkove skupine v Črničah. Od srede do sobote sem odsoten zaradi terapije v
zdravilišču.
ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
V soboto, 1. junija dopoldne bo
tudi letos mavrično romanje otrok
in staršev na Sveto Goro. Pridružili
se bomo župniji Podnanos na avtobusu, lepo vabljeni k tej doživeti romarski maši. Lahko sporočite
prijavo meni ali katehetinjam.
POROKA
V soboto bosta v
Kamnjah ob 10.30
sklenila
zakonsko
zvezo Martin Vodopivec in Špela Uplaznik, v Malovšah pa ob 15.00
David Cigoj in Katja Premrl. Molimo zanje in vabljeni, da se pridružite pri poročni maši.
PRIPRAVA NA ZAKON
Zelo dobra priprava bo ta konec
tedna, od 17. do 19. maja, na Sveti
Gori. Mladi, opogumite se.
Več na spletni strani.

MLADI
V petek je spet srečanje ob 20.
uri v Kamnjah. Lepo je, da ste
se pridružili stari in novi. Povabi
še koga, da naredimo nekaj lepega za letošnji oratorij.
Starši računajte na datum oratorija od 1. do 5.
julija. Letos nas bo
povezoval na naš
slovenski lik Petra
Klepca. Geslo oratorija bo: »Imaš moč.«
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine
bo v petek ob 20.30 v Črničah.
NABIRKE
na tretjo nedeljo v mesecu, 19.
maja bomo spet namenska nabirka za zvonik v Kamnjah in
okna v Črničah.
VIKEND SEMINAR
na temo »Notranje ozdravljenje«
bo v Križu od 24. do 26. maja
in od 28. do 30. junija. Vodi ga
Boštjan Hari. Prijave na 041 296
509. Več na kerigma.si
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Rudolfe Kosovel ste
namesto cvetja za cerkev v Črničah zbrali in darovali 289,10 €.
Hvala svojcem in vsem darovalcem!

Iz apostolske spodbude
papeža Frančiška Veselite
in radujte se o svetosti.

Poklicanost k svetosti
Svetniki, ki nas opogumljajo ter nas spremljajo
Svetniki, ki so prišli do navzočnosti pred Bogom, ohranjajo z nami
vezi ljubezni in občestva.
Svetniki sosednjih vrat
Ne mislimo samo na tiste, ki so že
beatificirani ali kanonizirani. Bog je
namreč hotel vstopiti v ljudsko dinamiko, v dinamiko nekega ljudstva.
Všeč mi je gledati svetost v ljudstvu
našega potrpežljivega Boga, to njegovo vztrajnost, da moremo dan za
dnem napredovati. Svetost sosednjih vrat je srednji razred svetosti.
Gospod kliče
Ne sme nam vzeti pogum zrenje
zgledov svetosti, ki se zdijo nedosegljivi.
Tudi zate
Si posvečen ali posvečena oseba?
Bodi svet tako, da z veseljem živiš
svojo podaritev. Si poročen? Bodi
svet tako, da ljubiš in se posvetiš
svojemu možu ali svoji ženi, kakor je to storil Kristus s Cerkvijo.
Si delavec? Bodi svet tako, da s
poštenostjo in usposobljenostjo
opravljaš svoje delo za dobro bratov in sester. Si oče, mati ali babica, dedek? Bodi svet tako, da
potrpežljivo učiš otroke hoditi za
Jezusom. Imaš oblast? Bodi svet
tako, da se bojuješ za skupno
dobro ter se odpoveduješ svojim
osebnim interesom.

