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Večno življenje ni v količini
Mati Terezija je v Rimu sestram novinkam govorila o tesni povezanosti z Jezusom, o trti in mladikah. »Še ena stvar je, na
katero so me sestre opozorile, namreč, da na trti niso videle
sadov. Vsi sadeži so bili na mladikah. Potem so mi dejale, da
je Jezusova ponižnost tolikšna, da potrebuje mladiko, da lahko
obrodi sadež.«
Boga si še vedno prepogosto predstavljamo le kot upravljalca
vesolja, kot nekoga, ki od zunaj usmerja dogodke. S takim oddaljenim Bogom je res težko moliti, dokler ne pride sila. Težko
si predstavljamo, da on vse dela v odnosih. Še vedno si predstavljamo, da je posameznik. Toda Božji način življenja je drugačen od našega. Vse dela z drugim, v drugem. Kristus nam je
pokazal, da je troedini Bog. Samo ljubezen lahko razume, zakaj
Kristus po vstajenju želi svet spreminjati po krhkih mladikah
in ne sam. Naš način je, da bi rajši bolje naredili sami. Sicer v
povezanosti z drugimi, a še vedno sami, pod nadzorom. Toda
ljubezen ne nadzira, ljubezen poskrbi!
Na mladikah so sadovi. Dolgo časa sem mislil, da je ta Jezusova prilika le prispodoba. Da želi z njo na slikovit način od zunaj
razložiti, zakaj je treba biti povezan z Jezusom. Počasi ti Bog
razodene, da krstu sledi dejanska povezanost. Potem se kot
kristjan manj ukvarjaš s tem, kakšne sadove boš obrodil, in bolj
s tem, kako ostati povezan s trto. V današnjem svetu je to še
teže razumljivo, ker je vse usmerjeno v uspeh, količino in zunanjo podobo. Nevoščljivost in zavist
je prva signalna lučka. Pove nam, da
smo postali bolj pozorni na sadove
kot na povezanost.
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župnik

ponedeljek, 4. 5.,
Florijan (Cvetko),
mučenec

KAMNJE ob 20.00 šmarnice –
za † Ivanko Vodopivec,
Kamnje 16
VRTOVIN ob 20.00
torek, 5. 5.,
Gotard,
za †† Jožefo Batagelj,
škof
Vrtovin 22a
SKRILJE ob 8.00
sreda, 6. 5.,
Dominik Savio,
za zdravje,
dijak
p. n. darovalca
četrtek, 7. 5.,
KAMNJE ob 20.00
Gizela,
za †† Jožefa in Zofijo
opatinja
Bratina, Kamnje 33a
VRTOVIN ob 20.00
petek, 8. 5.,
Viktor (Zmago) Milanski, za †† starše Kandus,
mučenec
Vrtovin 71d
prva sobota 9. 5.,
Marija Terezija
Jezusova, redovnica
nedelja, 10. 5.,
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Damijan de Veuster,
misijonar

GOJAČE ob 20.00 šmarnice –
za †† Karolino in Jožefa
Čermelja, Gojače 8
ČRNIČE ob 20.00
za †† Cigoj, Malovše 30,
p. n. Črniče 70a
MALOVŠE ob 20.00
za † Stanka in vse †† Rebek,
Malovše 12
ČRNIČE ob 20.00
za † Sonjo in †† starše
Botteri, p. n. Črniče 25
RAVNE ob 20.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Ravne

SVETI PAVEL ob 17.00
ČRNIČE ob 20.00
za † Gabrijelo Lozar,
po namenu darovalcev
Vrtovin 112
VRTOVIN ob 7.30
za † Jožka Lozarja,
Vrtovin 98
ČRNIČE ob 9.00
za †† Jožka in Silvo Bratina,
p. n. Gojače 13
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Ivanko Majnik,
Potoče 47a

• Danes je v Logu prvi mesečni shod s temo: Družina, domača Cerkev. od 16. ure spovedovanje, sveta maša ob 17. uri.
• Vabljeni, da se zvesto in z dobro voljo zbirate pri šmarnicah na vseh devetih krajih kot običajno ob 20. uri ali pa se sami dogovorite za drugo uro. Naslov letošnjih šmarnic je: Drobni
koraki velikih junakov.
• Popoldne v Kamnjah v ponedeljek, 4. maja, ob 16. uri; ogledali si bomo film ali risanko.
• V torek ob 20. uri bo v Šturjah v Marijinem domu priprava staršev na krst otroka.
• V petek ob 20.30 bo mladinsko srečanje. Povabi s seboj še koga, pripravljamo se na oratorij.
• Zakonski pari se dobimo v soboto ob 19. uri v Kamnjah na filmskem večeru.
• V nedeljo, 10. maja, bodo z nami pri vseh nedeljskih mašah prostovoljci mednarodnega
programa POTA. Predstavili bodo svoj program in zbirali prostovoljne prispevke. Z zbranimi
darovi bodo pomagali pri delovanju filipinskega centra Pag-asa (Upanje), ki pomaga družinam
na poti do samostojnosti. Skupina sedmih »mladih« se na Filipine odpravlja letos julija. Priporočajo se v molitev in podporo.
• V nedeljo, 17. maja, popoldne romamo na Sveto Goro. Lepo vabljeni.
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