Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 5.,
Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

torek, 3. 5.,

Filip in Jakob ml.,
apostola

sreda, 4. 5.,

Florjan (Cvetko),
mučenec

četrtek 5. 5.,

Angel,
redovnik, mučenec

KAMNJE ob 20.00

za †† Alojza Hrobata, Kamnje 33a

šmarnce

v Šempetru:
za †† Borisa in vse †† Feuče, Vrtovin 37a

VRTOVIN ob 20.00

šmarnce

za †† Pavla in Kazimirja Stibilja, Vrtovin 21
v Šempetru:
za †† Nevreden, Vrtovin 102

MALOVŠE ob 20.00

šmarnce

za †† starše in brate Cigoj, p. n. Malovše 39a

RAVNE ob 20.00

za † Almo in vse †† Lozar, Ravne 7

Gospod je!
šmarnce

petek, 6. 5.,

ČRNIČE ob 20.00

šmarnce

sobota, 7. 5.,

SKRILJE ob 8.00

šmarnce

Dominik Savio,
dijak

Flavija Domitila,
mučenka

ČETRTA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 1. 5.,
nedelja Dobrega
pastirja,

Bonifacij, IV.,
papež

tretja
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ja vel
elik
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/ 2

za † Danilo Podgornik, Črniče 12
v Šempetru:
v čast sv. Jožefu v zahvalo in priprošnjo, p. n. Črniče 24
za vse †† Saksida, Skrilje 1a
v Šempetru:
za † Jožka Simončiča, p. n. Skrilje

VRTOVIN ob 7.30
za †† Stanislavo in Milana Cigoja, Vrtovin 12, 1. obl.

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za † Stanislava Bizjaka, Potoče 29
v Šempetru:
za †† Pišot in Rustja, p. n. Gojače 39

Simon
Peter se
je tedaj
vkrcal in
potegnil
na kopno
mrežo,
polno velikih rib;
bilo jih
je sto
triinpetdeset. In
čeprav
jih je bilo
toliko, se
mreža ni
raztrgala.
Jezus jim
je rekel:
»Pridite
jest!«
(Jn 21,11–12)

 Za ko nec
VLADARJI – Aleksander Veliki, Julij Cezar in Napoleon Bonaparte razpravljajo o Rusiji. Cezar pravi:
»Joj, če bi jaz imel vse te ruske tanke, bi imperij povečal na ves svet.« Aleksander je prepričan: »Jaz
bi ga njihovimi letali zagotovo zasedel kar dvakrat.« Napoleon pa potarna: »Če bi jaz
imel njihove medije, svet sploh ne bi izvedel, da sem izgubil bitko pri Waterlooju.«

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo:
Apd 13,14.43–52
Raz 7,9.14–17
Jn 10,27–30

Pripoved je postavljena v vsakdanjik učencev, ki so se po
pretresljivih dnevih Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja
vrnili domov k svojim ribiškim opravilom. To, kar se je zgodilo, so zelo težko razumeli. Toda, ko se zdi, da je vsega konec,
je spet tu Jezus, ki »išče« svoje učence. On je, ki jih gre iskat.
Tokrat jih je srečal ob jezeru, na katerem so v čolnih preživeli
noč, ne da bi kaj ujeli. Prazne mreže, se zdi, so kot obračun
njihove izkušnje z Jezusom. Poznali so ga, zapustili so vse in
šli za njim, polni upanja … potem so videli vstalega, potem je
šel – ali ni bilo vse to zanje kot sanje?
Toda ob jutranji zarji se je pojavil na nabrežju jezera, oni pa
ga niso prepoznali. Tem utrujenim in razočaranim ribičem pravi: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Učenci
so verjeli in posledica je bil neverjetno obilen ulov. V tistem
trenutku se je Janez obrnil k Petru in mu rekel: »Gospod je!«
Takoj se je Peter vrgel v vodo ter zaplaval proti bregu, proti
Jezusu. V vzkliku »Gospod je!« je vse navdušenje velikonočne vere, polne veselja in čudenja, ki tako postane popolno
nasprotje zbeganosti, obupanosti, občutka nemoči, kar se je
nabralo v dušah
učencev.
Navzočnost vstalega
Jezusa spremeni
vse: svetloba premaga temo, jalovo delo postane
rodovitno in obetajoče, namesto
občutka utrujenosti in zapuščeno-

sti se vrneta zagon in gotovost, da
je On z nami.
Od takrat ta ista občutja poživljajo
Cerkev, občestvo Vstalega. Vsi
mi smo skupnost Vstalega. Če se
površnemu pogledu včasih zdi, da
sta prevladala temačnost zla in
vsakdanje
prazno
prizadevanje,
Cerkev z gotovostjo ve, da nad tistimi, ki hodijo za Gospodom Jezusom, sveti neminljiva luč velike noči.
Veliko oznanilo vstajenja vliva v srca
vernikov notranje veselje in neomajno upanje. Kristus je res vstal! Tudi
danes Cerkev odzvanja to praznično
oznanilo. Veselje in upanje se še
vedno pretakata v srcih, na obličjih,
v kretnjah, besedah.
Vsi kristjani smo poklicani sporočati
to sporočilo vstajenja tistim, ki jih
srečamo, še posebej trpečim, osamljenim, tistim, ki so se znašli v stiski
in pomanjkanju, bolnikom, beguncem, odrinjenim. Vsem ponesimo
žarek luči vstalega Kristusa, znamenje njegove usmiljene moči.
papež Frančišek

ŠMARNICE – PRIDIMO SKUPAJ
Po času zapiranja bo res zelo
lepo, ko boste
prihajali skupaj
v majhnih skupinah po vaseh.
Potrudite se in
sodelujte
tudi
odrasli v vseh
vaseh, da se
boste lahko zbirali, za začetek ob
19. uri, potem se lahko dogovorite
sami za drugačno uro: v Skriljah,
Potočah (pri kapeli), Kamnjah,
Vrtovinu, Podgori (pri kapeli), v
Gojačah, Malovšah, Črničah in na
Ravnah. Tako zbiranje prinese tudi
veliko Božje milosti.
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 letošnje
spodbude vsak dan znova izročali
naši nebeški Materi Mariji. K
pogovoru o misijonih pa bo otroke
spodbujala tudi družabna igra, ki
jo bodo ves mesec sestavljali z
zbiranjem dnevnih kartončkov.
Šmarnice za odrasle pa bodo:
Marija ima mnogo oblek avtorja p.
Branka Petauerja. Odrasli se boste
zbirali v Kamnjah in Črničah.

VEČERNE MAŠE
bodo med tednom odslej ob 20.
uri. Šmarnice ob 19. ali kakor se
boste v vsakem kraju dogovorili.
PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka se začne v torek,
3. maja, ob 20. uri,
tokrat v župnijskem
domu na Levstikovi v Šturjah.
TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
vse do nedelje Dobrega pastirja. Vabljeni k osebni molitvi,
pridružili
se
bomo pri delavniških
mašah. »Pojdi in popravi mojo Cerkev!«
Naj letošnje geslo, ki ga je zaslišal sveti Frančišek, odmeva tudi
v nas ves teden, v času skupne
hoje na poti sinode.

Šmarnice v zgodovini Slovencev
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo
segajo že pred leto 1815, ko je papež
Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil
in obdaril z odpustki. S pobožnostjo,
ki so jo poimenovali Marijin mesec,
so začeli v Rimu, od koder se je
hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji
in Franciji. V Nemčiji je nadomestila
praznovanje ob poganskem »majskem
drevesu« (Maibaum). Tudi v Sloveniji
so jo z veseljem sprejeli.

Med Slovenci se je
majniška
pobožnost
začela v ljubljanskem
semenišču na pobudo
četrtoletnika
Jerneja
Lenčka leta 1851, od tod
pa se je hitro razširila po vsej slovenski
deželi. Besedilo za to pobožnost z
naslovom Mesec Marije je že leta
1842 iz francoščine priredil Davorin
Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko
pobožnost obhajali v ljubljanskem
Alojzijevišču, leta 1855 so pobožnost
obhajali že v romarski cerkvi na
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za Kalobju, leta 1860 v mariborskem
župnijo darovali v Črničah 240,11 bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855
napisal knjigo z naslovom Šmarnice,
evra, v Kamnjah 311,70 evra.
po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja,
Pred nami je:
in pod tem imenom se je pobožnost
• sobota, 14. maja, romanje z
hitro razširila med ljudmi.
družinami birmancev v Oglej in na
Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo
Barbano;
in so jo obhajali pri številnih Marijinih
• nedelja, 15. maja, praznik prvega
kapelicah, kjer so brali šmarnično
svetega obhajila v Črničah;
branje, molili litanije in peli Marijine
• nedelja, 22. maja, praznik prvega
pesmi. Še danes je ta navada marsikje
svetega obhajila v Kamnjah;
ohranjena, čeprav imajo danes po
• ponedeljek, 30. maja, 80-letnica
cerkvah šmarnice največkrat med
mašništva g. Aleksandra Lestana;
mašo.
• od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8.
julija, poletni oratorij.

