tretja velikonočna nedelja

ponedeljek, 11. 4.,

KAMNJE ob 19.30
za † Merico Možina,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.30
za †† starše Komel in † sina
Igorja, p. n. Gojače 36b

VRTOVIN ob 19.30
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 19.30
za †† sestre in brate
Podgornik, p. n. Črniče 3

SKRILJE ob 19.30
za † Karla Zgonika,
Skrilje 51

MALOVŠE ob 19.30
za žive in †† Rojko v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Malovše 38

KAMNJE ob 19.30
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29

ČRNIČE ob 19.30
po namenu

VRTOVIN ob 19.30
za † Bojana Ušaja,
Vrtovin 38, 8. dan

RAVNE ob 19.30
po namenu

Bernardka Lurška,
devica

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Rovtar,
Skrilje 76

ČRNIČE ob 19.30
za žive in †† Bavec,
p. n. darovalca

nedelja, 17. 4.,

ni jutranje maše

Stanislav,
škof in mučenec

torek, 12. 4.,
Julij I.,
papež
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sreda, 13. 4.,
Ida,
redovnica

Kako vztrajati
Ko so stopili na
kopno, so na tleh
zagledali žerjavico
in na njej ribo ter
kruh. Jezus jim je
rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih
pravkar ujeli!«
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!«
Toda nobeden izmed učencev si ga
ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?« Vedeli so namreč, da je
Gospod. Jezus je
prišel, vzel kruh in
jim ga ponudil; in
prav tako ribo.
(Jn 21,9–13)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 14.43–52
2. berilo: Raz 7,9.14–17
evangelij: Jn 10,27–30

četrtek, 14. 4.,

»Pridite jest.« Skoraj vsi se še spomnimo, kako so nas kot
otroke doma poklicali v hišo, k mizi. Tedaj se nam je zdelo
samoumevno. Pozneje človek začenja doživljati globino otroštva. Takrat je bilo življenje še zastonj. Toda otroštvo se ne
vrne. Življenje pritiska, obrne se drugače, kot bi pričakovali.

Lidvina,
devica

Tudi učenci morajo po vseh velikonočnih dogodkih nekako
živeti naprej. Čeprav smo že tolikokrat rekli in si obljubili, se
hitro vrnemo v staro. Treba je živeti, in to za odrasle ni lahko.
To negotovo vsakdanje življenje predstavlja morje, ribo pa
so kristjani upodabljali kot podobo večnega življenja. Jezus
po vstajenju hodi z njimi in ga ne prepoznajo več po obrazu.
Tudi tebe želi srečati sredi tvojega vsakdanjega vrveža.

sobota, 16. 4.,

»Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Sedaj
se učenci spomnijo dogodka »iz otroštva«, iz tistega nežnega časa, ko so doživeli klic ob morju. Toda prej so morali
spet ostati brez ulova. Treba je iti na morje, treba je živeti
konkretno vsakdanje življenje, da bomo prepoznali Vstalega, živega. Prepoznali Boga takšnega, kakršen v resnici je,
ne takšnega, kot smo ga sami ustvarili in si ga predstavljamo. Potem bomo spet zaslišali tisti ljubi glas »pridite jest«.
Potem nam ne bo več treba tožiti za časi, ko »nam je bilo
tako lepo«. Tam na žerjavici so jih čakale ribe, skupni obed,
večno življenje. Toda te ribe so prinesli iz morja, izpod gladine vsakdanjega življenja.
Kako torej vztrajati? Ne glej nazaj. Tistega Jezusa iz nekdanjih časov ne moreš več
prepoznati. Začni živeti. Ne
bodi zagledan v praznino
mrež, vrzi jih na desno
stran istega čolna. Tvoje
večno življenje bo sestavljeno iz rib, za katere se
zdi, da jih ni.
župnik

petek, 15. 4.,
Helena (Jelica)
Alzaška, kneginja

4. VELIKONOČNA
NEDELJA,
nedelja Dobrega
Pastirja
Simon Barsabejski,
škof in mučenec,
sklep tedna za
duhovne poklice

KAMNJE ob 9.00
za †† starše Šelj, p. n. Podnanos
ČRNIČE ob 10.30
za † Viktorja in Zoro Peršič, p. n. Gojače 5
za župnijo
prvo sveto obhajilo

• Do nedelje Dobrega Pastirja poteka teden molitve za duhovne poklice. Vključili se bomo
pri svetih mašah, vabljeni tudi k osebni molitvi.
• V nedeljo bo zamenjan red nedeljskih maš. V Črničah je praznik prvega svetega obhajila.
V molitev priporočamo pet prvoobhajancev z njihovimi družinami. V sredo se s prvoobhajanci dobimo ob 15. uri za drugo sveto spoved in pripravo.
S starši prvoobhajancev v Kamnjah se dobimo v ponedeljek, 18. 4.
• Mladinsko srečanje je v petek ob 20. uri, dobite se sami.
• Mladi vabljeni na poletni svetovni dan mladih od 20. do 31. julija in srečanje s papežem,
ki bo tokrat blizu, v Krakovu na Poljskem. Kdor bi se odločil, naj mi sporoči, mogoče bo
dobiti nekaj ﬁnančne pomoči. Prijave so možne do 11. maja. Več na drustvo-skam.si/sdm.
• Srečanje prve zakonske skupine je v petek ob 20.15 v Črničah.
• Na 4. velikonočno nedeljo bo nabirka, ki gre na škoﬁjo za solidarnostni sklad.
• Bliža se župnijsko romanje po poteh sodobnih svetnikov vzhodne Francije. Na čakalni
listi sta sedaj dve osebi. V soboto se dobimo na romarskem srečanju ob 19. uri v dvorani v
Kamnjah. Ogledali si bomo ﬁlm o dogodkih na gori La Salette in se pogovorili o poti.

 Za konec
V ŠOLI – Hišnik je v šoli uredil garderobo in nad obešalniki pritrdil napis: »Za profesorje.«
Naslednji dan je bil pod napisom pripis: »Lahko obesite tudi plašče.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

