Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 5., KAMNJE ob 19.00

šmarnice

prošnji dan,
Servul (Socerb) Tržaški,
mučenec

za †† starše in sorodnike, Kamnje 3

torek, 24. 5.,

VRTOVIN ob 8.00

šmarnice

sreda, 25. 5.,

MALOVŠE ob 20.00

šmarnice

četrtek 26. 5.,

ČRNIČE ob 19.00 od 18.30 možnost za spoved

šmarnice

prošnji dan,
Marija, Pomočnica
kristjanov
prošnji dan,
Gregor VII.,
papež

GOSPODOV
VNEBOHOD,
Filip Neri, duhovnik

petek, 27. 5.,
Alojzij Grozde,
mučenec

sobota, 28. 5.,
Just Španski,
škof

SEDMA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

za vse †† Čermelj, Vrtovin 10a

za †† Stojana in Nives Cigoj, p. n. Malovše 35
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šest
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Sveti Duh

za †† Slavico in Jožka ter vse †† Fišer, p. n. Črniče 1b

KAMNJE ob 20.00

za † Minko in †† starše Rodman, Potoče 68

ČRNIČE ob 20.00

za † Franca Rupnika, Vrtovin 110

šmarnice

v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo v čast Mariji Svetogorski za vse prejete
milosti, p. n. Gojače

SKRILJE ob 8.00

šmarnice

za †† starše Kante, Skrilje 77
v Šempetru:
za vse †† Podgornik, Vrtovin 24

KAMNJE ob 7.30

za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 24

ČRNIČE ob 9.00

za †† starše in vse †† Cigoj, p. n. Malovše 35

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

v Šempetru:
za †† s. Gabrijelo in s. Niko ter brata Stanka Rebka, Malovše

Tolažnik pa,
Sveti Duh,
ki ga bo Oče
poslal v mojem imenu,
vas bo učil
vsega in
spomnil vsega, kar sem
vam povedal. Mir vam
zapuščam,
svoj mir vam
dajem. Ne
dajem vam
ga, kakor ga
daje svet.
Vaše srce
naj se ne
vznemirja in
ne plaši.
(Jn 14,26–27)

 Za ko nec
ROMANTIKA – Zakonca v srednjih letih sta se končno naučila pošiljati SMS-e. Ona sedi v mestu
na kavici in pošlje možu romantično sporočilo: »Če spiš, pošlji mi sanje. Če se smejiš, mi pošlji
nasmeh. Če ješ, mi pošlji grižljaj. Če piješ, mi pošlji požirek. Če jočeš, pošlji mi
solzo. Imam te rada.« Mož ji odgovori: »Sem na WC; povej, kaj naj ti pošljem.«

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo:
Apd 7,55–60
Raz 22,12–
14.16–17.20
Jn 17,20–26

Evangelij 6. velikonočne nedelje nam predstavlja odlomek
Jezusovega govora, namenjenega apostolom med zadnjo
večerjo (prim. Jn 14,23-29). Govori o delu Svetega Duha in
jim obljubi: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v
mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar
sem vam povedal.«
Medtem ko se približuje trenutek križa, Jezus zagotavlja
apostolom, da ne bodo ostali sami. Z njimi bo vedno Sveti
Duh, Tolažnik, ki jih bo podpiral v poslanstvu ponesti evangelij
vsemu svetu. V izvirnem grškem jeziku pojem »παράκλητος,
(paràcletos)« pomeni tistega, ki se postavi zraven, da bi podpiral in tolažil. Jezus se vrača k Očetu, vendar nadaljuje s
poučevanjem in spodbujanjem učencev po delovanju Svetega
Duha.
V čem je poslanstvo Svetega Duha, ki ga Jezus obljublja
kot dar? To pove On sam: »učil vas bo vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal«. Med svojim zemeljskim
življenjem je Jezus že prenesel apostolom vse, kar jim je hotel zaupati. Dovršil je božansko
razodetje, torej vse to, kar je
Oče hotel povedati človeštvu
s Sinovim učlovečenjem. Naloga Svetega Duha pa je spomniti, dati razumeti v polnosti in
voditi v konkretno uresničitev
Jezusovega nauka. Ravno to
pa je tudi poslanstvo Cerkve,
ki ga uresničuje skozi določen
življenjski slog, za katerega
so značilne nekatere zahteve:
vera v Gospoda in spolnjevanje

njegove Besede; dojemljivost za
delovanje Duha, ki nenehno kaže
na živega in navzočega Vstalega
Gospoda; sprejem njegovega miru
in pričevanje z držo odprtosti in
srečanja z drugim.
Za uresničitev vsega tega pa
Cerkev ne more ostati statična,
temveč je z dejavno udeležbo vsakega krščenega poklicana delovati kot
skupnost na poti, ki jo poživlja in
podpira luč in moč Svetega Duha,
ki dela vse stvari nove. Gre za to,
da se osvobodimo posvetnih vezi,
kot so naši pogledi, naše strategije,
naši cilji, ki pogosto otežujejo pot
vere, ter se postavimo v dojemljivo
poslušanje Gospodove Besede. Tako
nas bo Božji Duh vodil in bo vodil
Cerkev, da se zasveti njeno pristno,
lepo in svetlo obličje, kakor ga je hotel Kristus.
Gospod nas danes vabi, naj
odpremo srce daru Svetega Duha,
da nas bo vodil po poteh zgodovine.
Dan za dnem nas On vzgaja po logiki
evangelija, ki je logika sprejemajoče
ljubezni tako, da nas uči vsega in
nas spomni vsega, kar nam je Gospod povedal.
Naj Marija, ki jo v tem mesecu
maju častimo in prosimo s posebno
pobožnostjo kot našo nebeško mater, vedno varuje Cerkev in vse človeštvo. Ona, ki je s ponižno in pogumno vero v polnosti sodelovala s
Svetim Duhom za učlovečenje Božjega Sina, naj pomaga tudi nam, da
se bomo pustili poučiti in voditi Tolažniku in bomo lahko sprejeli Božjo
Besedo ter o njej pričevali s svojim
življenjem.
papež Frančišek, 26. maja 2019

PROŠNJI DNEVI
V dneh pred vnebohodom bomo
pri sveti maši z litanijami vseh
svetnikov prosili za letino, delo,
telesno in duhovno
zdravje.
PRAZNIK
40 dni po veliki
noči, zato vedno na
četrtek, Cerkev obhaja Gospodov
vnebohod. Vabljeni k sveti maši.
MLADI – GREMO NA RITEM SRCA
V torek gremo v Ljubljano na
koncert Ritem srca, festival sodobne
krščanske glasbe. Še nekaj mest
je prostih. Odhod avtobusa z
Avtobusne
postaje
v
Ajdovščini ob 18. uri,
vrnemo se ok. 23. ure.
Prispevek 15 €. Ritem
srca pod zvezdami bo še
posebno doživetje.
SREČANJE ŽUPNIJSKIH SVETOV
Jutri, v ponedeljek, 23. maja, ob
20. uri srečanje članov obeh ŽPS.
Dobimo se v Črničah.
SREČANJE
GOSPODARSKEGA SVETA
V sredo ob 20.45 se dobimo v
Kamnjah.
VEROUK
Redna srečanja bomo sklenili v
tednu po 29. maju. Vztrajajte pri
šmarnicah in redni nedeljski maši
tudi med počitnicami. Odrasli,
dajmo otrokom zgled in hodimo
pred njimi.

ORATORIJ
Bo letos v Kamnjah od
4. do 8. julija. Tema
bo pustolovska. Lepo
bo, če se bo pridružilo
čim več sodelavcev,
animatorjev,
gospodinj
in
drugih. Prijavnice boste dobili
najprej starši iz domačih župnij.
Mladi, ki bi se še pridružili in postali
animatorji, se lahko vključite v fb
skupino @oratorijkamnje ali prek
obrazca na spletni strani.
PRIDI IN POGLEJ
Srečanje za može
in fante v VipaKrižu
v
vskem
soboto, 4. junijja, vodi jezuit p.
dr. Viljem Lovše. Tema: Izkušnje
moške moči. Začetek s sv. mašo v
samostanski cerkvi 17. uri. Za več
informacij pokliči 051 337 347,Tomaž. Vljudno vabljeni.
VABILO ZA POMOČ
Na Karitas smo se odločili za
akcijo z naslovom »Dvigalo za
Jožico«.
Tokrat
našo
pomoč
potrebuje sodelavka Jožica Ličen,
ki jo je huda bolezen priklenila
na invalidski voziček. Ostala je
brez desne noge, zato za lažjo
mobilnost potrebuje dvigalo iz
zgornjega v spodnje nadstropje.
Strošek nakupa in montaže je
19.800 evrov. V imenu sodelavk
in sodelavcev Karitas prosimo za
dar, ki ga lahko nakažete na:
Škofijsko karitas Koper, Vipavska
cesta 11, TRR SI56 0475 0000 3155
558, sklic SI00 130522, namen:
dvigalo za Jožico. Informacije:
Tatjana Rupnik, 041 762 029.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
solidarnostni sklad darovali v Črničah
304,79 evra, v Kamnjah 340 in 50
evrov za ogrevanje. Na Svetem Pavlu
smo ob jaslicah od božiča do svečnice
za misijonarje zbrali 300 evrov. Poslali
smo jih za potrebe v Venezueli po
sestri Andreji Godnič.
Iz katekizma katoliške
Cerkve o vnebohodu:

660 Zastrtost poveličanosti Vstalega v tem času se razkrije v njegovi
skrivnostni besedi Mariji Magdaleni:
»Nisem še šel k Očetu; stopi pa k
mojim bratom in jim povej: ‘Grem
k svojemu Očetu in vašemu Očetu,
k svojemu Bogu in vašemu Bogu’«
(Jn 20,17). To nakazuje neko razliko v načinu javljanja, razliko med
poveličanjem vstalega Kristusa in
poveličanjem Kristusa, povišanega na
Očetovo desnico. Obenem zgodovinski in presežni dogodek vnebohoda
označuje prehod od ene poveličanosti
k drugi.
661 Ta zadnja stopnja ostaja tesno
zedinjena s prvo, to je s prihodom iz
nebes, ki se je uresničil v učlovečenju.
Samo tisti, ki je »izšel iz Očeta«, se
more »vrniti k Očetu«: Kristus (prim.
Jn 16,28). »Nihče ni šel v nebesa razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sin
človekov, /ki je prišel iz nebes/« (Jn
3,13; prim. Ef 4,8-10). človeštvo,
prepuščeno svojim naravnim močem,
nima dostopa do »Očetove hiše« (Jn
14,2), do življenja in sreče v Bogu.
Samo Kristus je mogel odpreti človeku
ta dostop, »tako da imamo mi, njegovi
udje, upanje, da bomo prišli tja, kakor
je šel on, naša Glava in Začetek«

