Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 5.,

KAMNJE ob 20.00

šmarnice

torek, 10. 5.,

VRTOVIN ob 19.00

šmarnice

perzijski mučenci

Janez Avilski,
duhovnik, cerkveni učitelj

za vse †† Potoče 13

za †† starše Gerželj in Pipan, Vrtovin 73
v Šempetru:
za † Jožefa Fišerja, p. n. Vrtovin 89

sreda, 11. 5.,

SKRILJE ob 20.00

šmarnice

četrtek 12. 5.,

KAMNJE ob 20.00

šmarnice

Mamert,
škof

Leopold Mandič,
redovnik

za † Kristino Rustja, Skrilje 48, 30. dan

za †† Vodopivec, Kamnje 3a
v Šempetru:
v čast Materi Božji, Vrtovin 102

petek, 13. 5.,

ČRNIČE ob 20.00

šmarnice

sobota, 14. 5.,

v Ogleju:

šmarnice

Fatimska Mati Božja

za †† starše Rebek, Črniče 83
v Šempetru:
za vse †† sorodnike, Črniče 24

Bonifacij,
mučenec

za birmance in njihove družine

PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 15. 5.,

KAMNJE ob 7.30

Zoﬁja,
mučenka

za župnijo

ČRNIČE ob 9.00

za prvoobhajance, p. n. molivcev

KAMNJE ob 11.00

za † Pavlo Rustja, Skrilje 72, 30. dan
v Šempetru:
za † Antona Nuncija, p. n. Skrilje
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ŠE VEDNO – Srečata se stari znanki. Prva prijazno vpraša drugo: »Kako pa kaj mož ...«
V tistem trenutku se spomni, da je ta lansko leto umrl, zato nadaljuje: »Ali je še
vedno na istem pokopališču?«

Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Moje ovce
poslušajo
moj glas;
jaz jih poznam in
hodijo za
menoj.
Dajem jim
večno življenje;
nikoli se ne
bodo pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz
moje roke.
(Jn 10,27–28)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo:
Apd 14,21–27
Raz 21,1–5
Jn 13,31–35

Jezus s primero o ovcah in pastirju pove, da lahko samo
Kristus v polnosti poskrbi za nas, ozdravi naše rane. Videti
je, kakor da vse njegovo življenje dobi smisel v iskanju izgubljene »ovce« – mene, tebe … Da si nas zadene na rame in
nas odnese domov, da spet vzpostavimo pristna razmerja, v
katerih lahko drug drugemu pomagamo k srečnemu in odgovornemu življenju.
Živimo v času, ki želi iz nas narediti popolnoma samostojne, celo samozadostne posameznike – ki ne bi potrebovali
nikogar. To se v zahodni družbi predstavlja kot ideal. Kolikšna
zmota! V razpravah o evtanaziji, na primer, se čuti (odkrito
ali prikrito), da njeni zagovorniki pogosto ne bi želeli v starosti ali v bolezni biti odvisni od drugih, biti v breme. Skratka,
bojijo se, da ne bi več mogli poskrbeti zase in bi bili odvisni
od drugih. Strah jih je nečesa, kar je globoko zapisano v naše
človeško jedro, da v potrebah poskrbimo drug za drugega in
tako skupaj zorimo za večno življenje. Tako izstopa očitno
nasprotje med evangeljsko resnico o človeku, ki potrebuje
drugega, in idealom človeka našega časa, ki želi biti povsem
avtonomen in samozadosten. Prvo je resnica, drugo je iluzija.
Brez dvoma je tudi ta individualistična družbena klima, ki
se zajeda v naše družine in župnijska občestva, eden izmed
razlogov, da se manjša število duhovnih poklicev. V deželah,
ki so bolj družbeno občestveno naravnane, je
pravzaprav duhovnih poklicev veliko več: pomislimo na Afriko, predele
Južne Amerike, Azije …
Poglobimo se vase,
vzemimo si čas in se povežimo s Pastirjem; samo
tako bomo sredi številnih
glasov, ki jih slišimo okoli

sebe, prepoznali glas Pastirja, ki želi
poskrbeti za nas, a nam tudi pustiti svobodo, da odidemo, če bi želeli.
Vrata staje so odprta. Hkrati pa nam
zagotavlja, da nas on že išče, če se
izgubimo – o tem smo lahko prepričani. Včasih se zgodi to po starših,
drugič po otrocih, prijateljih, duhovnikih, redovnicah in redovnikih, sodelavcih ... Res je domiseln tale naš
Dobri pastir!
Zato nas nedelja molitve za duhovne poklice vabi, da pričnemo popravljati Kristusovo Cerkev pri sebi,
pri pogumnem življenju vere v družinah, ne na pol in samo tu in tam,
ampak celovito in vsak dan; prav
tako v župnijskih občestvih, ki so poklicana izbirati in utrjevati sinodalno
pot svojega cerkvenega življenja, ki
bo dala veliko priložnosti, da poklicani zaslišijo Pastirjev glas, se nanj
velikodušno odzovejo, saj bodo imeli
trdno oporo v župnijskem in družinskem vsakdanjem življenju in odnosih.
Goreče molimo za trdne in odprte
verske skupnosti in družine, ki bodo
omogočale velikodušne odgovore
poklicanih, da bodo mogli postati
dobri pastirji naših verskih skupnosti
po vzoru Dobrega pastirja!
iz knjižice za teden molitve za
duhovne poklice

ŠMARNICE – PRIDIMO SKUPAJ
Zares lepo vas je videti,
ko se zbirate pri šmarnicah na več krajih. Pohvala vsem, ki ste vztrajni in
ki povabite tudi druge.
Hvala vsem, ki sodelujete.
70. ROJSTNI DAN DRUŽINE
Slovenski katoliški tednik
Družina praznuje, saj je
7. maja dopolnil 70 let izhajanja. Ob tej priložnosti bi radi razširili poznavanje časopisa. Res nas čas preganja, vendar
si ga je modro vzeti za razločevanje
in širjenje obzorij. Družina je postala zelo kakovosten časopis z veliko
duhovnega pa tudi družbeno aktualnega branja. Toplo priporočam, da
izkoristite jubilejno ponudbo in en
mesec prejemate številke zastonj.
Tako boste vsaj malo začutili utrip.
V cerkvi vzemite ovojnico in izpolnite naročilnico. Oddate lahko na
pošti ali prinesete nazaj v cerkev v
nabiralnik.
DRUŽINE BIRMANCEV
V soboto romamo
k našim koreninam v Oglej in
potem še z barko
na otok Barbano.
Avtobusa začneta pobirati v Dobravljah pri šoli ob
8. uri, potem po vaseh do Črnič. V
Ogleju bomo imeli sveto mašo in v
krstilnici obnovitev krstnih obljub.
Malica iz nahrbtnika.

ROJSTNI DAN
Gospod Aleksander Lestan v soboto praznuje 103. rojstni dan. Želimo mu res vse najboljše. Konec
meseca bomo praznovali osemdeseto obletnico njegovega mašniškega posvečenja.

Hvala vsem, ki ste darovali za to obnovo, namensko smo zbrali 1.570 evrov.
Hvala tudi tistim, ki ste sodelovali in
pomagali ter poskrbeli za čiščenje.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 179,12 evra,
SVETE MAŠE
v Kamnjah 304,10 evra. Prihodnjo neProsim za potrpežljivost in razu- deljo bo nedeljska nabirka namenjena
mevanje, na nekatere svete maše za solidarnostni sklad duhovnikov.
je treba kar dolgo čakati, pogrebi
Pred nami je:
in druge dejavnosti pogosto pre• nedelja, 22. maja, praznik prvega svetega
mešajo sistem in se tudi obljubljeobhajila v Kamnjah;
ni nameni zakasnijo. Za g. Lestana
• ponedeljek, 30. maja, 80-letnica
v Šempetru pa lahko sprejmem na
mašništva g. Aleksandra Lestana;
datum.
• od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8.
PRAZNIK PRVEGA OBHAJILA
V nedeljo bodo v
Črničah dve deklici
in dva dečka prejeli
prvo sveto obhajilo.
Maša bo ob 9. uri, v Kamnjah zato
druga pol ure pozneje, ob 11. uri.
Družine prvoobhajancev pospremimo z molitvijo. Hvala skritim
molivcem.
STRŽIŠČE
Mlade in družine zelo vabim, da si
poleti vzamete čas za duhovno obnovo v Stržišču. Zunaj je plakat s
termini. Letošnja tema je »znamenje«. Še posebej vabim osnovnošolce od birme dalje, srednješolce
in študente. Vsi potrebujemo nekaj sproščenega časa, da doživimo
srečanje.
DELA NA RAVNAH
Cerkev sv. Janeza in Pavla na Ravnah je ta teden dobila nova okna.
Investicija je stala 4.500 evrov.

julija, poletni oratorij.

Molitev doma pri hrani:
Vse od tebe Bog imamo
in za vse ti hvalo damo,
ker tako nas rad imaš
blagoslovi kar nam daš.

