Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 5., KAMNJE ob 20.00

šmarnice

Janez Nepomuk,
mučenec

za vse †† Bratina, Kamnje 11

torek, 17. 5.,

VRTOVIN ob 20.00

šmarnice

sreda, 18. 5.,

RAVNE ob 19.00

šmarnice

četrtek 19. 5.,

KAMNJE ob 20.00

šmarnice

Jošt,
puščavnik

Janez I.,
papež, mučenec
Krispin,
redovnik

v Šempetru:
za †† Stanka, Angela in vse †† Rebek, Malovše
za † Gabrijelo Lozar, Vrtovin 112

za † Antona Vidmarja, Ravne 14a

za †† Batagelj, Kamnje 4

petek, 20. 5.,

ČRNIČE ob 20.00

od 18.30 možnost za spoved
za †† brate in sestre, Črniče 24
v Šempetru:
za †† Franca, Emo in †† Čermelj, Gojače

šmarnice

sobota, 21. 5.,

SVETI PAVEL ob 18.00

šmarnice

Hilarij,
škof

Timotej,
diakon, mučenec

ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 22. 5.,
Marjeta Kasijska,
redovnica

za žive in †† dobrotnike cerkve, p. n. bratovščine
v Šempetru:
v čast sv. Damjanu, p. n. Skrilje

KAMNJE ob 7.30

za † Stanislava Bizjaka, Potoče 29, 30. dan

ČRNIČE ob 9.00

za †† Lidijo in Darka Fišerja ter †† iz družine, p. n. Bovcon

KAMNJE ob 10.30 prvo sveto obhajilo
za župnijo

v Šempetru:
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n. Ravne

 Za
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MUMIJA – V muzeju egipčanske umetnosti v Berlinu: »In tukaj vidite
mumijo, ki je stara 5000 let. Obstaja možnost, da jo je videl že Mojzes!«
»Kaj? Je bil tudi on že v Berlinu?«
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Zakaj nova?
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

V čem je torej novost te zapovedi, ki jo je Jezus izročil svojim učencem? Zakaj jo imenuje nova zapoved? Starodavna
zapoved ljubezni je postala nova, ker je bila dopolnjena s tem
dodatkom: »Kakor sem vas jaz ljubil«. Ljubite, kakor sem vas
jaz ljubil. Vsa novost je v ljubezni Jezusa Kristusa, s katero je
On dal življenje za nas. Gre za vse zajemajočo brezpogojno in
neomejeno ljubezen, ki doseže vrhunec na križu. V trenutku
skrajnega ponižanja in v trenutku izročenosti Očetu je Božji Sin pokazal in podaril svetu polnost ljubezni. Ko so zopet
premislili Kristusovo trpljenje in agonijo, so učenci razumeli
pomen teh besed: »Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi
ljubite med seboj.«
Jezus nas je prvi ljubil in nas je ljubil ne glede na našo
krhkost, na naše omejenosti in na naše človeške slabosti. On
je to napravil, da smo postali vredni njegove ljubezni, ki ne
pozna meja in nikoli ne mine. S tem, ko nam je dal novo zapoved, od nas zahteva, da se ljubimo med seboj ne samo in
ne toliko z našo ljubeznijo, temveč z njegovo, ki jo Sveti Duh
vliva v naša srca, če ga z vero prosimo.
Tako, in samo tako, se lahko ljubimo med seboj, in ne
samo, kakor ljubimo sebe,
ampak, kakor nas je On ljubil,
torej neizmerno bolj. Bog nas
namreč neizmerno bolj ljubi, kot mi ljubimo sebe. Tako
lahko širimo povsod seme
ljubezni, ki prenavlja odnose
med ljudmi ter odpira obzorje upanja. Jezus vedno odpira
obzorja upanja, saj Jezusova
ljubezen odpre obzorja upa-

nja. S to ljubeznijo postanemo novi
ljudje, bratje in sestre v Gospodu, in
nas dela novo Božje ljudstvo, Cerkev, v kateri so vsi poklicani ljubiti
Kristusa in se v Njem ljubiti med seboj.
Ljubezen, ki se je razodela v Kristusovem križu in ki nas On vabi, da
jo živimo, je edina moč, ki spreminja
naše kamnito srce v meseno srce.
Edina moč, ki je sposobna spremeniti naše srce, je Jezusova ljubezen in
tudi to, če mi ljubimo s to ljubeznijo.
Ta ljubezen nas napravlja sposobne
ljubiti sovražnike in odpuščati tistemu, ki nas je razžalil.
Vprašal vas bom, vsak pa naj odgovori v svojem srcu. Ali sem sposoben ljubiti svoje sovražnike? Vsi imamo nekaj ljudi, ne ravno sovražnikov, ki ne gredo skupaj z nami, saj
so na drugi strani, ali koga, ki nam
je kaj hudega storil. Ali sem sposoben ljubiti te ljudi, tega moškega, to
žensko, ki mi je nekaj hudega storila, ki me je razžalila? Sem ji sposoben odpustiti? Vsakdo naj odgovori v
svojem srcu. Jezusova ljubezen nam
da videti drugega kot sedanjega ali
prihodnjega člana skupnosti Jezusovih prijateljev.
papež Frančišek, 19. maja 2019

MLADI – GREMO V LJUBLJANO
V torek, 24. 5., ob 19.30
bo v Ljubljani Ritem srca,
festival sodobne krščanske glasbe, na katerega
zelo vabim mlade. Organiziran bo avtobusni prevoz iz Ajdovščine ob 18. uri. Prispevek 15 € (za prevoz in vstopnice)
boste oddali na avtobusu. Kar nekaj
se vas je že prijavilo, navdušite še
druge in sporočite čim prej. Letos
bo Ritem srca pod zvezdami še posebno doživetje.
ŠMARNICE – PRIDIMO SKUPAJ
Pohvala vsem, ki ste vztrajni in ki
povabite tudi druge. Res je lepo in
dragoceno, ko se zbirate vsak dan
skupaj.
PRAZNIK PRVEGA OBHAJILA
V nedeljo bo v Kamnjah ob 10.30
šest deklic in pet dečkov prejelo
prvo sveto obhajilo. Družine prvoobhajancev pospremimo z molitvijo.
Hvala skritim molivcem.
SREČANJE GOSPODARSKEGA SVETA
v torek, 17. maja, ob 20.45 v Črničah in v Kamnjah predvidoma naslednji teden, 25. ali 26. maja.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA SVETA
v ponedeljek, 23. maja, po maši
skupno srečanje obeh ŽPS, kakor
smo se dogovorili na zadnjem srečanju. Tokrat skupaj v Črničah.
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 osnovnošol-

ce od birme dalje, srednješolce in Iz katekizma katoliške
študente. Vsi potrebujemo nekaj Cerkve o obhajilu:
sproščenega časa, da doživimo
1384 Gospod se obrača na nas z nujnim
srečanje.
vabilom, naj ga prejemamo v zakramentu evharistije: “Resnično resnično
KONCERT
Koncert zborovske glasbe v nede- vam povem: če ne jeste mesa Sina
ljo, 22. maja, ob 17. uri, v cerkvi človekovega in ne pijete njegove krvi,
Marije Tolažnice žalostnih v Logu nimate življenja v sebi” (Jn 6,53).
pri Vipavi. Mešani pevski zbor 1385 Če naj odgovorimo na to povabilo,
Psallite, zborovodja Matjaž Šček, se moramo pripravljati na ta tako velik
in tako svet trenutek. Sv. Pavel opominorgle Gregor Klančič.
ja k spraševanju vesti: “Kdor bo torej
nevredno jedel ta kruh ali pil Gospodov
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za kelih, se bo pregrešil nad gospodovim
telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe
župnijo darovali v Črničah 221,43
presodi in tako je od tega kruha in pije
evra, v Kamnjah 430,80 evra. Daiz keliha, kajti kdor je in pije, je in pije
našnja nabirka je namenjena za svojo obsodbo, če se ne zaveda, da je to
solidarnostni sklad duhovnikov.
Gospodovo telo” (1 Kor 11,27-29). Kdor
se zaveda kakega velikega greha, mora
Pred nami je:
prejeti zakrament sprave, preden pris• ponedeljek, 30. maja, 80-letnica
topi k obhajilu.
mašništva g. Aleksandra Lestana;
1391 Obhajilo poveča naše zedinjenje
• nedelja, 5. junija, binkošti;
s Kristusom. Prejem evharistije ima za
• nedelja, 19. junija, šagra svetega
svoj poglavitni sad notranje zedinjenje
Vida v Črničah;
z Jezusom Kristusom. Kajti Jezus pravi:
• od nedelje, 19., do srede, 22. junija,
“Kdor je moje meso in pije mojo kri, osz birmanci 9. razreda skupaj v Rim;
tane v meni in jaz v njem” (Jn 6,56).
• nedelja, 26. junija, šagra na Ravnah; Življenje v Kristusu ima svoj temelj v
• nedelja, 3. julija, šagra na Svetem
evharistični gostiji: “Kakor je mene poPavlu;
slal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako
• od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8.
bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po
julija, poletni oratorij;
meni” (Jn 6,57):
• od 3. julija začetek poletnih tednov
1392 Kar snovna hrana povzroča
za mlade v Stržišču (od 31. julija
v našem telesnem življenju, to na
skupaj mladi, od 11. do 14. avgusta
čudovit način uresničuje obhajilo v
skupaj odrasli).
našem duhovnem življenju. Zedinjenje s telesom vstalega Kristusa, “po
Molitev doma pri hrani:
Svetem Duhu oživljenim in oživljajočim”
(D 5), ohranja, povečuje in obnavlja
Vse od tebe Bog imamo
življenje milosti, prejeto pri krstu. Ta
in za vse ti hvalo damo,
rast krščanskega življenja mora dobivati
hrano iz evharističnega obhajila, kruha
ker tako nas rad imaš
blagoslovi kar nam daš. našega romanja prav do trenutka smrti,
ko nam je podeljen kot popotnica.

