velikonočni
KAMNJE ob 8.00
ponedeljek, 18. 4., za † Emo Rovtar, Skrilje 1
Sabina Petrilli,
ČRNIČE ob 9.00
redovnica

devetdnevnica

za † Antona Vidmarja, Ravne 14a, 8. dan

SVETI PAVEL ob 16.00

v čast svetemu Pavlu za družine
za zdravje, p. n. Vrtovin

veliko
veli
kono
nočn
čna
a ne
nede
delj
lja
a
17. aprila 2022
16/2
/ 2

v Šempetru:
v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje, Kamnje
ČRNIČE ob 19.00 (g. Lojze Furlan)
za †† Franca in Poldko Ušaj, p. n. Črniče 24

torek, 19. 4.,
Leon IX.,
papež

v Šempetru:
za † Jožefa Fišerja, p. n. Vrtovin 89

sreda, 20. 4.,

KAMNJE ob 19.00

Teotim,
misijonar

za † Kristino Rustja, Skrilje 48, 8. dan

četrtek 21. 4.,

Anzelm,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 19.00

za † Pavlo Rustja, Skrilje 72, 8. dan
v Šempetru:
v čast Materi Božji po posebnem namenu, Kamnje

petek, 22. 4.,

ČRNIČE ob 19.00
od 18.30 možnost za spoved
za † Jožeta Fišerja, p. n. Črniče 24

sobota, 23. 4.,

ČRNIČE ob 9.00 birmovanje

Leonid,
mučenec
Jurij,
mučenec

v čast Svetemu Duhu za birmance in njihove starše, p. n. darovalca

KAMNJE ob 11.30 birmovanje

v čast Svetemu Duhu
za † Jožefa Cigerleta, p. n. Vitovlje

NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA,
17. 4.,

KAMNJE ob 7.30
za župnijo

ČRNIČE ob 9.00

Fidelis iz Sigmaringena;
duhovnik, mučenec

za †† starše brate Mikuž, Črniče 29

KAMNJE ob 10.30

za †† Ivana in Stano Jagodič

po maši blagoslov elektrarne in likof

KAMNJE ob 14.00
krst otrok

drugje: v čast Svetemu Duhu za naše voditelje
in prebivalce Slovenije, p. n. darovalca;
v Šempetru: za †† starše Vodopivec, p. n. Gojače 8

 Za

Rojeni smo za večno življenje

ko nec

PO MOŠKO – Eva reče Adamu: Dragi, a me imaš res rad?«
Adam: Ja, katero naj pa imam rad, če ne tebe?«

Bile pa
so: Marija
Magdalena, Ivana,
Marija
Jakobova
in z njimi
še druge
žene, ki so
to pripovedovale
apostolom.
Toda tem
so se te besede zdele
blebetanje
in jim niso
verjeli.
Peter pa
je vstal
in stekel
h grobu.
Sklonil se
je in zagledal samo
povoje.
(Lk 24,10–12)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo:
Apd 5,12-16
Raz 1,9-11.
12-13.17-19
Jn 20,19-31

Henrik in Klara Petrillo sta takole napisala svojemu sinu.
»Danes je tvoj prvi rojstni dan. Za darilo sva ti želela dati
nekaj, kar bo ostalo za vedno, zato sva ti napisala tole pismo.
Ti si največji dar v najinem življenju. Pomagal si nama videti
onkraj svojih človeških omejitev. Ko so naju zdravniki želeli
prestrašiti, nama je tvoje krhko življenje dajalo moč, da sva
vztrajala.
V vseh letih mi je uspelo razumeti le to, da je središče našega življenja Ljubezen. Z ljubeznijo smo bili spočeti in zaradi
nje smo se rodili. Živimo, ker smo ljubljeni in da bi ljubili, ter
umiramo, da bi spoznali pravo Božjo ljubezen. (…)
Kar koli boš delal, bo imelo smisel samo, če bo usmerjeno
k večnemu življenju. Če boš resnično ljubil, boš spoznal, da
ni nič tvoje, ker ti je vse podarjeno. Nasprotje ljubezni je prilaščanje, kot pravi sveti Frančišek.«
»Rojeni smo za večno življenje.«
To so besede njegove matere
Klare. Umrla je kmalu za tem,
potem ko so ji med nosečnostjo
odkrili raka. Prej sta z možem
podarila življenje dvema otrokoma, ki sta živela le pol ure po
rojstvu. Take življenjske zgodbe
me vedno znova močno nagovorijo. Kaj vse zmore ljubezen!
In to voščilo bi vam letos rad
posredoval: Ljubezen zmore,
kar se vam sedaj zdi nemogoče. Kristus živi danes med nami.
Ne bo nas prikrajšal za trpljenje
in preizkušnje. Želim vam, da bi
ga srečali med ljudmi. Živega!
In da bi verjeli, da smo na tem

svetu nekam poklicani. Da smo le na
poti. Potem se velika noč ne bo končala s prazniki in prostimi dnevi. Ne
iščimo več Boga, ki bi samo ustregel
našim željam in pričakovanjem.
Klara je odšla popolnoma pomirjena in je sinu zapustila popotnico.
Želim, da bi tudi po naših družinah
v moči ljubezni spet znali spet pogumno spregovoriti drug drugemu
o svoji veri in jo kot izkušnjo dajati
naprej mlademu rodu. Takole mu je
še zapisala:
»Tebe, tvojo sestrico Mario in
bratca Davida sva ljubila v zavesti,
da niste najina last. In tako moramo gledati na vse v življenju. Nič od
tega, kar imaš, ni tvoje, ampak je
dar, ki ti ga je Bog zaupal, da bi z
njim obrodil sadove in ga pomnožil.
Nikoli ne izgubi poguma, sinko
moj. Bog te ne bo nikoli za nič prikrajšal. Če pa ti bo kaj vzel, ti bo v
zameno dal veliko več. Po Marijini in
Davidovi zaslugi sva se še bolj zaljubila v večno življenje in se prenehala bati smrti. Bog nama ju je vzel,
vendar nama je v zameno dal večje
in bolj odprto srce za sprejemanje
večnosti že na tem svetu.«
Če pa ti bo kaj vzel, ti bo v zameno dal veliko več.
Blagoslovljeno veliko noč vam želim.
Voščilu se pridružuje
tudi g. Aleksander Lestan.
župnik

DEKANIJSKO
ROMANJE
DRUŽIN
v Emavs k sv. Pavlu na velikonočni
ponedeljek.

Vabljeni prav vsi.
Zberemo se na velikonočni ponedeljek ob 15. uri pri kapelici v zgornjem Vrtovinu.
Gremo skupaj ob desetki rožnega
venca in Božji besedi.
Ob 16. uri sveta maša zunaj, vodi
dekan Franc Likar. Po maši kratko
pričevanje Tomaža in Martine Grmek, za otroke pa kratka krožna pot
ob pripovedi starih zgodb s Svetega
Pavla. Sklep do 17.30.
Domačine iz zgornjega Vrtovina
prosimo, da pomagate pri usmerjanju prometa in parkiranju.
VELIKONOČNA
OSMINA
IN BIRMANSKA
DEVETDNEVNICA
Vabljeni k svetim mašam. Priprava na birmo
se letos ujema s
prelepim časom velikonočne osmine, ki se sklene s praznikom Božjega usmiljenja na belo nedeljo. Maše
bodo samo v Črničah in Kamnjah.
V torek bo maševal in imel srečanje z birmanci vipavski župnik Lojze
Furlan. Tudi drugi vabljeni, da pridete in skupaj kličemo Svetega Duha,
brez katerega vse postane le običaj.
Hvala skritim molivcem za družine
birmancev. Birmanci se udeležite
svetih maš, hkrati pa si doma tudi
sami vsak dan vzamete nekaj časa
za osebno in družinsko pripravo.

SPROŠČENE OMEJITVE
Maske pri bogoslužju niso več obvezne.
Še vedno so priporočene, ko nas je v
zaprtem prostoru več skupaj. Ostaja,
prezračevanje, razkuževanje rok ob
vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.
Pozdrav miru: v roke sežemo samo
sebi najbližjemu. Obhajilo na roko, tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na
usta, naj pristopijo na koncu. Delivec
obhajila mora med obhajanjem nositi
zaščitno masko ter si mora pred obhaPRAZNIK
jilom in po njem razkužiti roke. PonovSVETE BIRME
bo v soboto ob 9. uri no se bomo ob vstopu v cerkev lahko
pokrižali z blagoslovljeno vodo.
v Črničah
in ob 11.30 v KaHVALA
mnjah. Zakrament
za vaše darove. Na cvetno nedeljo ste
potrditve bo prejelo devetindvajza župnijo darovali v Črničah 385,60
set mladih iz obeh župnij.
evra, v Kamnjah 512,20 evra in še 40
Med nami bo generalni vikar
evrov za ogrevanje.
g. Slavko Rebec.
DEVETDNEVNICA
BOŽJEGA USMILJENJA
Teče do bele nedelje. Vzame malo
časa vsak dan, besedilo je na spletni strani. Predlagam, da letos to
devetdnevnico res molimo v čim
večjem številu in jo namenimo za
slovensko domovino. Volitve bodo
potekale ravno na praznik Božjega
usmiljenja.

KRST OTROK
Na nedeljo Božjega usmiljenja bo
v Kamnjah ob 14.
uri prejel sveti krst
Izak Rustja, sin Uroša in Jože iz
Skrilj. Njegovo družino priporočamo v molitev.
VEROUK
od torka reden, birmanci nimate
verouka.
LIKOF
Prav je, da se kratko ustavimo na
preprostem skupnem likofu. V nedeljo po zadnji maši v Kamnjah
vabljeni k blagoslovitvi sončne
elektrarne in ogrevanja župnijskih
prostorov. Še posebej v velikonočnem času je prav, da skupaj spijemo kozarec, praznujemo in se
poveselimo.

Pred nami je:
• od 27. do 30. aprila župnijsko romanje v
Medžugorje;
• nedelja, 15. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Črničah;
• nedelja, 22. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Kamnjah;
• ponedeljek, 30. maja, 80-letnica
mašništva g. Aleksandra Lestana.
Molitev za sinodo 2021-2023
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala
na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju
naproti in se ne bomo oddaljili
od poti resnice in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju
in v vsakem času, v občestvu z Očetom
in Sinona vekov veke. Amen.

