Za udeležbo v župnijski cerkvi se zapišite na list v cerkvi. Sedaj lahko več udeležbe.
Možnost za prejem obhajila po vsaki sveti maši.

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

KAMNJE ob 20.00

za † Zoﬁjo Vrtovec, Kamnje 46a
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu
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za † Kazimirja Bavca, p. n. Črmiče
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

sreda, 5. 5.,
Gotard,
škof

VRTOVIN ob 16.00 pogreb

četrtek, 6. 5.,

KAMNJE ob 20.00

Cepljen ali vcepljen

in pogrebna maša za † Stanislavo Cigoj, Vrtovin 12
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

Dominik Savio,
dijak

za zdravje, Kamnje 2c
od 19.30 možnost za spoved (v spovednici), po maši kratko češčenje

v Črničah adoracija med 21. in 22. uro

prvi petek, 7. 5.,

VRTOVIN ob 20.00

sobota, 8. 5.,

ČRNIČE ob 20.00

Gizela,
opatinja

za † Antona Široka, Vrtovin 71f, 8. dan
od 19.30 možnost za spoved (v spovednici), po maši kratko češčenje
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

Viktor Milanski,
mučenec

za zdravje v čast Materi Božji, Črniče 52a
od 19.30 možnost za spoved (v spovednici)
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

6. VELIKONOČNA,
NEDELJA
9. 5.,
Izaija,
prerok

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Podgornik, Vrtovin 34

ČRNIČE ob 9.00

za †† starše Darinko in Cvetka Kanteta, p. n. Črniče

Jaz sem
trta, vi
mladike.
Kdor ostane v meni
in jaz v
njem,
rodi obilo
sadu, kajti
brez mene
ne morete
ničesar
storiti.
Jn 15,5

KAMNJE ob 10.30 (prenos na YouTube)
za župnijo

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

Oddani mašni nameni, opravljeni v Kopru:
za † Vido Šatej, Vrtovin 80 (2 maši)
za vse †† sodelavce, prijatelje in znance, p. n.
za zdravje, p. n. Kamnje
darovalca
po namenu, Kamnje
za domovino, p. n. darovalca.
za †† Gabrijela Brica ter Franca in Angelo Ruza duše v vicah, p. n. darovalcev, (2 maši)
stja, Potoče 52
za zdravje, p. n. Gojače
za ozdravljenje in osvoboditev, p. n. darovalca v čast Svetemu Duhu, p. n. Gojače

 Za

ko nec

V ŠOLO – Poslanec v parlamentu: »Ni problema, če otroci ne hodijo v šolo …
niti jaz nisem hodil.«

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Apd 10,25–48
1 Jn 4,7–10
Jn 15,9–17

Sara in Bojan Doljak sta v sinočnjem pogovoru med drugim
rekla: »Pšenica sama še ni tako užitna. Tudi kvas, testo … ne.
Mora skozi mlin, gnetenje in peč. Tako je tudi naše življenje.
Križ ni cilj, pripelje te do velike noči.« Govorila sta iz njune izkušnje, težke ženine bolezni. In ker Sara ne more več govoriti
z glasom, pri njej govori vse drugo.
Vinska trta prinaša sad, ko pusti, da jo Oče obdeluje. Potem
prinaša sad, ki ni le grozdje, ampak vino. Vino pa gre prej v
stiskalnico. Kruh gre v peč.
Ko Jezus reče »Jaz sem trta, vi mladike,« pove, da on ni
sam. On dela to, kar vidi pri Očetu. On je »prava« trta, ker se
pusti obdelovati. In mi smo mladike na njem, da bi se tudi mi
»v njem«, pustili, da nas Oče obdeluje. To je cilj. »Da postanete moji učenci in obrodite sad in vaš sad ostane.«
Kdaj ostane? Ko sad ni več samo moj. Ko postanem del trte.
Ko prepustim. Takrat bo sad tudi ostal. Samo tako se shranjuje
v nebesa. Zato je neumno govoriti o »mojem zasluženju«. Ne
delamo zato, da bi si zaslužili nebesa. Ko postaneš del trte,
si že del nebes. Samo takrat se nehaš bati zase in za svoje
zasluženje. Samo takrat se nehaš
primerjati.
Jaz sem »prava« vinska trta. Katera trta je »prava«? Tista, ki je popolna? Najboljša? Najboljše sorte?
Ne! Prava je tista, ki se pusti obdelovati. In Jezus sam se pusti obdelovati, da bi se jaz in ti znašla v Očetovi roki. Kajti le tako bova obrodila
sad. Obroditi sad danes velja vse kaj
drugega. Danes moram »jaz« nekaj
doseči. S pomočjo drugih. Lahko se
zelo žrtvujem za druge, a še vedno

je to moj »jaz«, ki se žrtvuje, da bi
bil vreden ... Lahko se žrtvujem celo
»v imenu« Boga in za neke »vrednote«. Vendar sem še tako sam. Veliko
naredim, se pa ne pustim, da me Oče
obdeluje.
Prava trta in mladika na njej ne
obrodi ob pomoči drugega, ampak
v drugem. »Ostanite v meni in jaz
v vas.« Zakramenti niso »pomoč«
za moje posamično vero. Ravno zakramenti me vcepljajo, da ne bi bil
sam. Da ne bi iskal le pomoči, ampak
postal »del«. Danes pa smo prišli do
tega, da imam zakrament »v žepu«,
kot bomo imeli potrdilo o cepljenju.
In potem potrdilo o zakramentu samo
podaljšujemo, ostanemo pa »zunaj«.
Ta teden sem bil cepljen. Vesel in
bolj miren sem. Toda cepljen ni isto
kot vcepljen. Miren, zares miren sem
šele takrat, ko se spomnim, da sem
vcepljen. Še bolj miren, ko mi uspe,
da se Očetu pustim obdelovati. Vendar ne več sam. Skupaj s trto. Tudi
Kristus se z mano še vedno pusti obdelovati.
Cepljenje te varuje. Vcepljenje pa
daje sad.
župnik

ŠMARNICE 2021
Začenjajo se
šmarnice. Toliko bolj dragocene, ker
manjka pristno, sproščeno in koristno
druženje. Šmarnice so lepe.
Že nocoj se dobite:
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. Drugje še po dogovoru.
Ko ste zunaj in je razdalja,
ni treba mask.
Letošnje šmarnice nosijo naslov:
Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje. Napisal jih je Aco Jerant.
Za odrasle pa jih je napisal Marko
Rijavec: Pot, ki se začne na koncu.
Oboje so zelo zanimive.
VEROUČNA SREČANJA
Bodo spet lahko tako, da
pridemo skupaj. Ta teden
po urniku. Izkoristimo lepe
spomladanske dneve, da
utrdimo povezanost z Bogom in med seboj. Pogoj
je testiranje katehetov in
razdalja 1,5 m ter maske v
prostoru. Pomembno je, da
družine veroučencev pridete kdaj
tudi k bogoslužju.
BOGOSLUŽJE
Sedaj je mogoča nekoliko večja
udeležba – ena družina na 20m2.
Še vedno se je treba napisati vnaprej na list v cerkvi.
Nedeljske maše na prostem ali na
Svetem Pavlu še vedno ne bo. Zunaj
je zaradi omejitve zbiranja tudi za

bogoslužje omejitev na 10. Upajmo, Molitev rožnega venca
da bomo kmalu lahko imeli jutranjo v maju
Molitveni maraton, ki ga
mašo v Vrtovinu ali Skriljah zunaj.
organizira Papeški svet
za
pospeševanje
nove
OBHAJILO
evangelizacije,
bo
potekal
po vsaki sveti maši. Ob nedeljah
ob napisanih urah tekoče pri cer- pod geslom »Vsa Cerkev
kvenih vratih. Obhajilo sami po- je neprenehoma molila k
Bogu«, ki je vzeto iz Apostolskih del.
spremite z osebno molitvijo.
Neposredni prenos molitve iz tridesetih
romarskih svetišč bo mogoče spremljati
ROŽNI VENEC ZA KONEC EPIDEMIJE
preko vatikanskih medijev. Prvi dan in
Papež Frančišek je povabil kristjazadnji dan, torej 1. in 31. maja, bo mone po vsem svetu, da se v maju
litev vodil sveti oče.
pridružimo molitvi rožnega venca Pomen občestvene molitve
za konec epidemije. Molitev bodo Povabilo papeža Frančiška v prvi vrsti
ob 18. uri prenašali na raznih ka- govori o moči molitve v času nevarnosti
nalih, vsak večer iz enega od sve- ter posebej o priprošnji k Devici Maritovnih Marijinih svetišč. Povezavo ji, h kateri se kristjani zatekajo od sanajdete na spletni strani.
mih začetkov. Pomenljiva je občestvena molitev, o kateri je Jezus dejal: »Če
PRVI PETEK
sta dva izmed vas na zemlji soglasna
Vabljeni k zakramentom in češče- v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj
nju. Bolnike in starejše obiskujem Oče, ki je v nebesih.« (Mt 18,19) Gre
v petek v Črničah in v soboto v Ka- za konkretno obljubo, ki lahko vzbudi
veliko upanje, če tista »dva« postanemnjah.
ta veliko ljudstvo, ki je združeno z enim
MOLITEV IN ŠMARNICE NA ZOOMU samim namenom. In pričakovanje je še
Tudi v maju se bomo dobivali ob močnejše, če prošnja doseže Boga po
večerih, in sicer ob 21. uri, kdor priprošnji »naše pomočnice«, matere
bo mogel. Na isti povezavi. Po ve- Njega, ki je dal prej omenjeno obljubo.
černicah bomo prebrali odlomek Prvi kristjani so to takoj razumeli. Katašmarnic Marka Rijavca: Pot, ki se kombe so polne napisov, s katerimi so
določeno osebo ali stvar izročali Mariji.
začne na koncu.
Še preden je efeški koncil Marijo razglasil za Božjo Mater, so se nekatere moliADORACIJA
V četrtek med 21. in 22. uro se lah- tve z ustnic tistih, ki so bili v nevarnosti,
dvigale k Njej, ki je predstavljala utrdbo
ko pridružite češčenju v Črničah.
zoper vsakršnemu zlu. Sub tuum praesidium, »Pod tvoje varstvo pribežimo, o
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste za sveta Božja Porodnica …« je prošnja, ki
jo Cerkev moli že vsaj 1800 let.
župnijo darovali 174,84 evrov, v
Kamnjah 370,30 evra.
Hvala, ker tudi v tem času omejitev »Domača naloga« v tem tednu
zvesto skrbite za vzdrževanje župnije. Vsaj kdaj se pridružim šmarnicam ali molitvi rožnega venca za konec epidemije.

