Za udeležbo v župnijski cerkvi se zapišite na list v cerkvi. Sedaj lahko več udeležbe.
Možnost za prejem obhajila po vsaki sveti maši.
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za †† Vodopivec, Vrtovin 48
ni večernic

sreda, 12. 5.,
Leopold Mandič,
redovnik,
škof
četrtek, 13. 5.,
Gospodov vnebohod
Fatimska Mati božja

SKRILJE ob 20.00

Ljubezen na začetku

za †† starše Kante, Skrilje 77
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

KAMNJE ob 9.00

za †† Bratina, Potoče 21b

ČRNIČE ob 19.00

za † Danila Cigoja, Malovše 37, p. n. družine

KAMNJE ob 20.00

za †† starše Vodopivec, Kamnje 10

petek, 14. 5.,
Bonifacij,
mučenec

ob 21.00 več. in šmarnice

ČRNIČE ob 18.00
v dober namen

VRTOVIN ob 20.00

za † Stanislavo Cigoj, Vrtovin 12, 8. dan
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

sobota, 15. 5.,

»Kakor je
Oče mene
ljubil, sem
tudi jaz
vas ljubil.
Ostaníte v
moji ljubezni!«
Jn 15,9

RAVNE ob 19.00

za vse †† Lozar, R 7 in †† Kosovel, R 23 ter † Marijo Bovcon,
Ravne 32

Zoﬁja (Sonja),
mučenka

ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

7. VELIKONOČNA,
NEDELJA
16. 5.,
Janez Nepomuk,
mučenec

KAMNJE ob 7.30
za † Zoﬁjo Cingerle, Vrtovin 127

ČRNIČE ob 9.00 (prenos na YouTube)
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za † Viktorja Nusdorferja, Vrtovin 26

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.30 do 12.00
v Črničah od 9.40 do 10.15
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

 Za

ko nec

POMOČ – Potrebujem pomoč. Kupil sem morske prašičke. Ko jih dam v akvarij, mi vsak po
nekaj minutah pogine. Ali je mogoče, da imam premalo slano vodo? Hvala.

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Apd 1,
15–17.20–26
1 Jn 4,11–16
Jn 17,11–19

Redno hodim k maši, trudim se za dobro, zakaj me je sedaj
to zadelo? Kaj sem delal narobe? –Tudi če nočemo, se pojavi ta
občutek. Tako globoko v naše gene je zarezan greh, ki je vse
tja nazaj do otroštva popačil v nas podobo Boga. Izvirni greh
me sili, da bi živel zapovedi zato, da bi nekaj dosegel. Da bi bil
varen, ne pa veren.
»Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni.« Tega stavka sodobni ljudje sploh nismo več zmožni
pravilno slišati. Kajti nekaj smo popolnoma zamešali. Zgodila
se je – kot rečemo danes – »sistemska napaka«. Ljubezen
smo postavili na konec. Ampak ljubezen je na začetku. »Kakor
je Oče mene ljubil, sem tudi jas vas ljubil.« Mi pa smo jo postavili na konec in iz nje naredili ideal. Zato niti te evangeljske
besede več ne slišimo prav. Iz ljubezni smo naredili zapoved.
Ljubezen je postala moralna kategorija. Jemati smo jo začeli
kot pot, da postaneš vreden.
In potem se začne kupovanje. Kupovanje ljubezni v družini. Že v otroštvu. Kupovanje v zakonskem odnosu. In potem
religiozno kupovanje: Imam zakramente. Ali: Naredil sem zakramente.
Srečujem ljudi, ki pripovedujejo, kaj vse je Bog zanje naredil. In druge, ki govorijo, kaj
vse so oni naredili za Boga. Velika razlika. Pri prvih je ljubezen
ostala na začetku.
»Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti, kaj mi
je še treba?« (Mr 10,20.) Vse
sem naredil in nisem srečen.
Koliko te neizpolnjenosti vidim
danes na obrazih ljudi.

Koliko nadomestkov, ki jih ponuja
svet, da bi vendarle osmislili in izpolnili svoje življenje. In potem se
sodobni človek čuti še krivega pred
Bogom. Namesto da bi se vrnil, se
pred njim še bolj umakne, ker se čuti
krivega. Ta zanka Satanu danes kar
dobro uspeva.
Ljubezen je na začetku. To je izkušnja vere. Zapoved pa je v tem, da
ljubezen lahko izpolnjuješ samo tako,
da ljubiš. Da jo razodevaš. Do ljubezni ne moreš priti. Še nihče ni prišel
in je škoda izgubljati moči. Ljubezen
ne more biti dosežek. Zato zapoved
ne more biti dosežek.
Začnimo torej spet postavljati stvari v pravi vrstni red.
župnik

ŠMARNICE 2021
Pohvala vsem, ki prihajate skupaj k
šmarnicam. Povabite še druge.
V Skriljah ob 19. uri, v Kamnjah ob
19.30, v Vrtovinu ob 20. uri, v Podgori ob 19.30; na Ravnah ob 19. uri;
v Potočah ob 19. uri; v Črničah ob
19. uri.
BOGOSLUŽJE
V tem tednu enako kot prejšnji teden, lahko vas pride več, ena družina na 20 m2. Še vedno je vpisni
seznam. Vabljeni k bogoslužju, tudi
družine z otroki. Maše zunaj še vedno niso sproščene nad število 10.
Nedeljske maše na prostem ali na
Svetem Pavlu še vedno ne bo.
Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 20.
junija. Za poroke in krst je pri bogoslužju enaka omejitev kot za maše.
Vabljeni, da čim bolj sodelujete z
ljudskim petjem.
VNEBOHOD
V četrtek je slovesni
praznik Gospodovega
vnebohoda. Tudi dopoldanska maša. Vabljeni k bogoslužju.
PROŠNJI DNEVI
v dneh pred vnebohodom so prošnji
dnevi. Pri maši bomo imeli litanije
vseh svetnikov.
VEROUČNA SREČANJA
Tudi ta teden v živo.
ROŽNI VENEC ZA KONEC
EPIDEMIJE

Vsak večer iz enega od
svetovnih Marijinih svetišč, lahko spremljate
tudi na povezavi.

HVALA
za vaše darove. V Črničah ste za
župnijo darovali 164,50 evrov, v
Kamnjah 263,50 evra.
Hvala, ker tudi v tem času omejitev zvesto skrbite za vzdrževanje
župnije.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Antona Široka ste za
vrtovinsko in svetopavelsko cerkev zbrali in darovali 204 evre.
Hvala svojcem in darovalcem.
Ob pogrebu Stanislave Cigoj ste za
svetopavelsko cerkev zbrali in darovali 379 evrov.
V sklad za obnovo vrtovinskih orgel je darovalec prispeval 250
evrov. Hvala svojcem in darovalcem.
»Domača naloga« v tem tednu
Spomnim se dneva svojega prvega svetega obhajila in birme ter se
zahvalim za starše in za dar vere.

75 let cerkve sv. Pavla na
Školju – prvega spomenika
slovenske sprave

ki so pri tem delu sodelovali, izpolnila želja po učinkovitem iskanju tistega
telesnega, duševnega in duhovnega
zdravja, ki ga je omajala strašna vojna.
Svetišče sv. Pavla tako že 75 let (po zadnji obnovi leta 2014 pa še toliko bolj)
vabi k takšnemu osebnemu življenju
in družbenemu
sožitju, ki kljub
razločkom vodi
k medsebojnemu
spoštovanju, odpuščanju
in spravi.
Kar je leta 1946 zastavil Staničev prvi
spomenik slovenske sprave, to je leta
2013 povzel ljubljanski pomnik Vsem
žrtvam vojn 20. stoletja na Slovenskem, leta 2015 pa še spravno znamenje novomeške škofije na Zaplazu.
Letošnjo obletnico (o njej bo izšla
posebna knjižica) bomo zaradi zdravstvenih razmer premaknili na 25.
junij – na obletnico posvetitve obnovljenega svetišča in dan slovenske
državnosti. Lepo bi bilo, ko bi ta dva
spomina povezali in ju poslej praznovali skupaj.
Pavel Peter Bratina

V sredo, 19.
maja, bo minilo 75 let
od blagoslovitve cerkve
sv. Pavla na
Školju. Ko jo
je leta 1946 prelat dr. Mihael Toroš blagoslovil in predal bogoslužni
rabi, je postala prvi, dasi osamljen
spomenik vsem žrtvam druge svetovne vojne na Vipavskem in v Slo- »Domača naloga« v tem tednu
veniji. Z njim se je kamenjskemu Vsaj kdaj se pridružim šmarnicam ali možupniku Viktorinu Staniču in vsem, litvi rožnega venca za konec epidemije.

