peta velikonočna nedelja

ponedeljek, 25. 4.,
Marko,
evangelist

torek, 26. 4.,
Marija, Mati dobrega
sveta
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sreda, 27. 4.,

Poveličan
Sveta Ivana Beretta Molla, italijanska žena, mati in zdravnica, je zapisala: »Naše telo je monštranca: skozi njegove kristale bi svet moral videti Boga ... Ni mogoče ljubiti, ne da bi trpeli, ali pa trpeti, ne da
bi ljubili ...« Pavel in Barnaba vernikom prve cerkve ponavljata enako: »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo.«
Leta 1961 so zdravniki Ivani v drugem mesecu nosečnosti zaradi
rakastega tumorja na maternici dali tri možnosti. Odločila se je za
tretjo. Omogočila je življenje svojemu četrtemu otroku, sama pa
umrla teden dni po porodu. Papež Janez Pavel II. jo je leta 2004
razglasil za svetnico. Ne gre le za kakšno junaštvo. Samo ljubezen
lahko razume taka dejanja. Na njeno priprošnjo so v Braziliji 31.
maja 2000 starši izprosili nerazložljivo rojstvo svojemu otroku, ki
je bil med nosečnostjo zapisan gotovi smrti.
Ljubezen dela čudeže! Če pa je povezana z vero, se naše krhko
umrljivo življenje po veliki noči v resnici spreminja v monštranco,
še več, v vidno in otipljivo Kristusovo telo. To je največji čudež!
»Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli med
seboj ljubezen.«
Ni mogoče lepše živeti velikonočnega časa kot tako, da postajamo monštranca. Apostol Janez je na koncu življenja videl: »Glej,
prebivališče Boga med ljudmi.« Novi Jeruzalem, resnična nebesa
so narejena tudi iz naše snovi, tako kot je ta iz naše snovi kruh
za hostijo in je že sedaj, pri bogoslužju, vstopil v nebesa. Po veliki noči skupaj z učenci Jezusa ne vidimo več na običajen način.
»Zdaj je Sin človekov poveličan.«
Kaj pomeni poveličan? Pomeni,
da je človeško trpljenje dokončno
povezano z ljubeznijo. In z njim
je poveličano tudi moje in tvoje
(Jn 13,31–35)
meso. Sami tega nismo zmogli.
On je na naši strani vnovič izpolOdlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
nil ljubezen do Očeta. Sedaj je
1. berilo: Apd 15.1–2.22–29
mogoče. Začni torej tudi ti z njim
2. berilo: Raz 21,10–14.22–23
povezovati to dvoje.
evangelij: Jn 14,23–29

Ko je Juda šel
iz dvorane
zadnje večerje,
je Jezus rekel:
»Zdaj je Sin
človekov poveličan in Bog
je poveličan
v njem. Če je
Bog poveličan
v njem, ga bo
tudi Bog poveličal v sebi; in
poveličal ga bo
takoj. Otroci,
le malo časa
bom še z vami.
Novo zapoved
vam dam, da
se ljubite med
seboj! Kakor
sem vas jaz
ljubil, tako se
tudi vi ljubite
med seboj! Po
tem bodo vsi
spoznali, da ste
moji učenci,
če boste med
seboj imeli
ljubezen.«

župnik

GOJAČE ob 19.30
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 19.30
za † Vinka Ušaja,
Gojače 3č, 8. dan

Cita, dekla;
dan upora

MALOVŠE ob 19.30
za †† redovnico Gabrijelo, Stanka in Niko Rebek,
Malovše 12

četrtek, 28. 4.,
Ludvik Montforski,
duhovnik

KAMNJE ob 8.00
za †† Dominika in Pavla
Batagelja, Kamnje 9

ČRNIČE ob 19.30
za † Nejca Vetriha,
p. n. darovalca

petek, 29. 4.,

VRTOVIN ob 19.30
za † Dušana Rebka,
Vrtovin 10b

RAVNE ob 19.30
za † Rozino in †† Lozar
in Kosovel, p. n. Ravne 23

SKRILJE ob 8.00
za †† Lipičar in Silič,
Skrilje 7

ČRNIČE ob 19.30
za † Sonjo Botteri in njene
†† starše, p. n. Črniče 25

Katarina Sienska,
devica, sozav. Evrope

sobota, 30. 4.,
Pij V.,
papež

nedelja, 1. 5.,
ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA,
Jožef delavec,
zavetnik koprske
škoﬁje,
začetek šmarnic

SKRILJE ob 7.30
za †† Frančiško in Jožefa Valiča, Skrilje 38
ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo na čast Materi Božji, p. n. Malovše
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Bajc, Potoče 5
KAMNJE ob 14.00
krst otrok

• Če bo potrebno, se do četrtka lahko obrnete na župnijo Batuje 366 60 38; 031 301 114.
• VEROUK bo v ponedeljek za 4. razred v Kamnjah in v torek za 1. in 4. razred v Črničah;
za druge odpade zaradi romanja in šolskih počitnic.
• MLADI, v petek po 20. uri se dobimo na sproščenem počitniškem srečanju v Kamnjah.
• KRST OTROK: v nedeljo bo ob 14. uri prejela sveti krst Nina Cigoj, hči Klemena in Andreje,
Skrilje 70b. Njeno družino priporočamo v molitev.
• ŠMARNICE: že sedaj vabljeni k odločitvi, da se boste tudi letos družili na več krajih pri šmarnicah. Spremljali bomo zanimive dogodke iz življenja svetega patra Pija. Začeli bomo pri
nedeljski maši, z zbiranjem po podružnicah in kapelah pa v ponedeljek, 2. maja.
• Še se lahko prijavite za duhovne vaje za STREŽNIKE na Sveti Gori na 041-862-469.

 Za konec

IGRIŠČE – Štirje upokojenci gredo igrat golf. Prvi potoži: »Ah, tole igrišče je predolgo.« Drugi: »Jame so
pregloboke.« Tretji: »Vzpetine so pa previsoke.« Najstarejši pa modro zaokroži: »Če pogledamo zadevo z
druge plati, je dobro vsaj to, da smo pri naših letih še vedno na zgornji strani trave.«
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

