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ponedeljek, 25. 4., GOJAČE ob 8.00
Marko,
evangelist

za † za Klaro Krkoč, p. n. Gojače 8
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VRTOVIN ob 19.00

Štefan Perski,
škof
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za † Jožefa Fišerja, p. n. Vrtovin 89
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ni svete maše

Hozana Kotorska,
devica

v Šempetru:
za duše v vicah, p. n. Gojače 8

četrtek 28. 4.,

ni svete maše

petek, 29. 4.,

ni svete maše

Odpri se miru, veselju in poslanstvu

Ludvik Montfortski,
duhovnik
Katarina Sienska,
sozavetnica Evrope

v Šempetru:
po namenu, Vrtovin 89

sobota, 30. 4.,

ni svete maše

TRETJA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 1. 5.,

SKRILJE ob 7.30

Jožef Kottolengo,
redovnik

Jožef delavec

za † Alojza in ††starše Valič, Skrilje 38

ČRNIČE ob 9.00

za † Vinka Ušaja, Gojače 3f

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

 Za

ko nec
NA GORENJSKEM – V osnovni šoli zastavi učiteljica Janezku naslednjo nalogo: »Tvoja mama je spekla jabolčni
zavitek. Ravno ko ga hoče razdeliti na enake dele, zate, za tvojega brata, za očeta in zase, pride na obisk soseda
s svojim sinčkom. Na koliko delov bo mama razrezala zavitek?« »Ne bo ga razrezala! Skrila ga bo!«

Jezus mu
je rekel:
»Ker si
me videl,
veruješ?
Blagor
tistim, ki
niso videli, pa verujejo!«
(Jn 20,29)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo:
Apd 5,27–
32.40–41
Raz 5,11–14
Jn 21,1–19

Prve besede, ki jim jih je rekel, so bile: »Mir vam bodi!«
Vstali prinaša pristen mir, saj je s svojo žrtvijo na križu uresničil spravo med Bogom in človeštvom ter premagal greh in
smrt. To je mir. Prvi so potrebovali ta mir učenci, saj so bili
potem, ko so Učitelja prijeli in obsodili na smrt, zmedeni in
prestrašeni. Jezus se je živ pojavil med njimi ter jim s tem, ko
je pokazal rane – Jezus je hotel ohraniti svoje rane – svojega
poveličanega telesa, podaril mir kot sad svoje zmage. Tisti večer pa ni bilo Tomaža. Ko so mu drugi povedali o tem nenavadnem dogodku, je nejeveren nad pričevanjem apostolov hotel
osebno preveriti resnico glede tega, kar so trdili. Osem dni
potem, torej ravno kot danes, se je ponovilo prikazanje. Jezus
je prišel naproti Tomaževi nejeveri tako, da ga je povabil, naj
se dotakne njegovih ran. Le-te so vir miru, saj so znamenje
neizmerne Jezusove ljubezni, ki je premagala človeku sovražne moči, torej greh in smrt. Povabil ga je, naj se dotakne ran.
Za nas je to nauk, kakor da bi Jezus rekel vsem nam: »Če nisi
v miru, se dotakni mojih ran.«
Dotakniti se Jezusovih ran, kot
so številne težave, preganjanja
in bolezni tolikih ljudi, ki trpijo.
Nisi miren? Pojdi, pojdi obiskat
nekoga, ki je simbol Jezusove
rane. Dotakni se Jezusove rane.
Iz te rane izvira usmiljenje. Zato
je danes nedelja Usmiljenja. Neki
svetnik je rekel, da je telo križanega Jezusa vreča usmiljenja, ki
po ranah prihaja do nas. Vsi potrebujemo usmiljenje. To dobro
vemo. Približajmo se Jezusu tako,

da se dotaknemo ran naših bratov,
ki trpijo. Jezusove rane so zaklad, iz
katerega izhaja usmiljenje. Bodimo
pogumni in se dotaknimo Jezusovih
ran. S temi ranami je On pred Očetom. Kaže jih Očetu, kakor da bi mu
govoril: »Oče, to je cena, te rane so
to, kar sem plačal za svoje brate.«
S temi ranami Jezus posreduje pri
Očetu. Daje nam usmiljenje, če se
mu približamo, in posreduje za nas.
Ne pozabite na Jezusove rane.
Drugi dar, ki ga vstali Jezus prinaša učencem, je veselje. Evangelist
poroča, da so se »učenci razveselili, ko so videli Gospoda«. V Lukovi
verziji je vrstica, ki pravi, da zaradi
veselja niso mogli verjeti. Tudi nam,
ko se je zgodilo kaj neverjetnega, lepega, pride, da bi rekli: »Ne morem
verjeti, to pa ni res!« Takšni so bili
učenci, ki zaradi veselja niso mogli
verjeti. To je veselje, ki nam ga prinaša Jezus. Če si žalosten, če nisi
v miru, glej križanega Jezusa, glej
vstalega Jezusa, glej njegove rane in
se navzemi tega veselja.
In potem, poleg miru in veselja
Jezus podarja svojim učencem tudi
poslanstvo. Pravi jim: »Kakor je Oče
mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
Jezusovo vstajenje je začetek nove
dinamike ljubezni, ki je sposobna z
navzočnostjo Svetega Duha spremeniti svet.
Na to drugo velikonočno nedeljo
smo povabljeni, da se z vero približamo Kristusu in odpremo svoje srce
miru, veselju ter poslanstvu. Toda ne
pozabimo Jezusovih ran, kajti od tam
izhajajo mir, veselje in moč za poslanstvo. Izročimo to molitev materinski priprošnji Device Marije, Kraljice nebes in zemlje.
Papež Frančišek, 28. 4. 2019

VEROUK
samo za skupine v ponedeljek in torek.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Romamo s polnim avtobusom, odhod v sredo ob 5. uri iz Črnič.
Pobira po vaseh. V Medžugorju bomo obiskali svete kraje in
skupnosti, tudi novo cerkev z mozaiki
p. Marka Rupnika v Mostarju. Za prehod meje z BiH še vedno potrebujemo covidno potrdilo. Pred odhodom
se preventivno vsi vsaj samotestiramo. S seboj bomo v duhu peljali tudi
vse druge župljane in vas vključili v
molitev. Vračamo se v soboto zvečer.
Če bo potrebno, se obrnite na župnika Joška Tomažiča v Šempasu ali
brate kapucine v Križ.
PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka se
začne v torek, 3. maja, ob
20. uri, tokrat v župnijskem domu na
Levstikovi v Šturjah.
ŠMARNICE
že sedaj vas spominjam na šmarnice.
Po času zapiranja bo res zelo lepo,
ko boste prihajali skupaj v majhnih skupinah po vaseh. Tako zbiranje prinese tudi veliko Božje milosti.
Tudi odrasle vabim, da se pridružite
otrokom, ko morete.
Šmarnice za otroke Marija ima rada
vse otroke nam v živahnih dialogih
in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih.
Seznanijo nas s poslanstvom misijonarjev in nas hkrati vabijo, da bi
prepoznali, kako nas »Bog res kliče
tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih«. Vse to z namenom, da naše
»življenje postane dar za Boga«. S
pomočjo šmarničnih nalog bomo le-

tošnje spodbude vsak dan znova izročali naši nebeški Materi Mariji. K
pogovoru o misijonih pa bo otroke
spodbujala tudi družabna igra, ki jo
bodo skozi mesec sestavili z zbiranjem dnevnih kartončkov.
Šmarnice za odrasle pa bodo: Marija ima mnogo oblek avtorja p.
Branka Petauerja.

stroškov za kurilno olje in električno
energijo, privarčevano bomo lahko namenili za druge potrebe v župniji. Elektrarna ima garancijo vsaj za 25 let polnega delovanja brez vzdrževanja, letno
bo pridelala vsaj 17 MWh energije. Z
viški od samooskrbe pa pokrivamo porabo na drugih sedmih odjemnih mestih
v obeh župnijah.

MLADE
birmance, srednješolce, ki že sedaj načrtujete poletje, zelo
vabim, da si rezervirate čas z oratorij v začetku julija
(lahko se pridružite preko facebook
skupine @oratorijkamnje). In vzemite si čas za dušo; vabim vas, da
gremo skupaj v Stržišče prvi teden
v avgustu (od nedelje, 31. 7., zvečer). Ne bo vam žal tega tedna! Povabite prijatelja, prijateljico.

HVALA
Na veliko noč ste pri ofru za župnijo darovali v Črničah 1.043,91 evra, v Kamnjah 1.904,20 evra in še pri vigiliji
437,90 evra ter 120 evrov za ogrevanje, vosek in hostije. Na veliki četrtek
smo nabirko po sklepu škofov darovali za Ukrajino, darovali ste v Črničah
162,40, v Kamnjah 431,90 evra. Za nabirko Petrov novčič ste na veliki petek
darovali skupaj 276,78 evra.
Na romanju na velikonočni ponedeljek
ste za cerkev na Svetem Pavlu darovali
409 evrov. Hvala vsem za vaše velikodušne darove.

HVALA
vsem, ki ste v obeh župnijah ob
praznovanju velike noči in obhajanju svete birme kakor koli velikodušno poskrbeli in sodelovali.
Ob blagoslovu v Kamnjah hvala članom gospodarskega sveta, da ste
podprli investicijo sončne elektrarne
in novega ogrevanja v župnijskem
domu, in vsem za velikodušne darove. Hvaležni smo † Ivanu Jagodiču in ženi Stani iz Trsta, pokopana v
Skriljah, ki sta župniji namenila del
zapuščine; polovico smo vložili v to,
polovica ostane namensko za skriljsko cerkev.
Elektrarna je stala 12.400 evrov
(povečana nazivna moč 14,4 kW),
namestitev ogrevanja s toplotno
črpalko pa 8.325 evrov (s povrnjenima subvencijama eko sklada). S
to naložbo v naslednjih letih ne bo

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Kristine Rustja ste za cerkev
v Skriljah zbrali in darovali 100 evrov.
Ob pogrebu Pavle Rustja ste za cerkev
v Skriljah darovali 654 evrov. Darovi
gredo za načrtovano ureditev zvonjenja. Hvala svojcem in vsem darovalcem.

Pred nami je:
• sobota, 14. maja, romanje z družinami
birmancev v Oglej in na Barbano;
• 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;
• od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8.
julija, poletni oratorij.

