Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za † Zoﬁjo Vrtovec,
Kamnje 46a

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
za †† Janka in Leopoldo
Peršič, p. n. Gojače 5

Filip in Jakob,
apostola

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za †† Marijo Žvajker in Jožico
Graabaek, p. n. Maribor

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za † Miloša Kukanja,
Črniče 29

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

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Albina Bratina,
Skrilje 36a

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za vse žive in †† Šinigoj,

Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

torek, 3. 5.,

četrtek, 5. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
Gospodov vnebohod za † Ivanko Vodopivec,
Kamnje 16
Katarina Cittadini,
možnost za spoved pred in med
vzgojiteljica
mašo.
VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
prvi petek, 6. 5.,
Dominik Savio,
za † Thomasa Hannona,
dijak
Vrtovin 61

prva sobota, 7. 5.,
Gizela,
opatinja

nedelja, 8. 5.,
SEDMA
VELIKONOČNA
NEDELJA,
Viktor Milanski,
mučenec;
teden družine

Malovše 30

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
v zahvalo za sveti zakon,
p. n. Malovše

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za † Merico Možina,
p. n. Skrilje

od 19.30 ure spoved in češčenje

od 19. ure spoved in češčenje

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
v zahvalo Materi Božji,
Skrilje 9
ob 7.30 pobožnost petih prvih
sobot, spoved in češčenje

RAVNE ob 20.00 šmarnice
po namenu
v Logu obhajanje petih prvih
sobot, od 18.00 spoved, ob
18.30 molitev, ob 19.00 sveta
maša

VRTOVIN ob 7.30 blagoslov vrat
za † Franca Rupnika, Vrtovin 110
ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo za vse preizkušnje
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Jožka Lozarja, Vrtovin 98
prvo sveto obhajilo
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Sprejemam in oddajam
Romarska pot nas je prejšnji teden pripeljala h kar nekaj
osebam in krajem, ki so postali znamenja. Bog izbira ljudi in
kraje. S tem pokaže, da je živ in da ima pobudo on, ne mi.
Francija je dežela, ki je v moderni dobi doživela revolucijo in
mnogo upora proti Cerkvi, a hkrati veliko Božjih posegov in
raznovrstnih svetnikov.
Cerkev je živa, ker je telo, ne organizacija. Doživlja padce in
ponižanja, hkrati pa vedno znova preseneča. »Če bi me ljubili,
bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene.«
Jezus je šel k Očetu, da je odslej po svojem telesu živ in dostopen povsod in vsakemu človeku. In v konkretnih ljudeh
vidimo, kaj Bog naredi iz človeka, ki se mu odpre.
Potrjuje se rek, da Bog daje znamenja, ki so dovolj očitna za
tiste, ki jih želijo spoznati, in dovolj prikrita za one, ki jih ne
želijo videti. Vera se ne da dokazati. Nobeno še tako zanesljivo
znamenje te ne bo prepričalo, dokler ne boš vzpostavil stika
s tistim, ki ga razodeva. Poljub je znamenje ljubezni. Vendar
fant s poljubom še ne dokaže in ne prepriča, dokler mu dekle
ne odpre srca.
Na romanju smo lahko od blizu gledali pokopano telo svete
Bernardke iz Lurda. Po 137 letih je nestrohnjeno. Nikoli ni bilo
balzamirano. Trikrat so jo prekopali,
sedaj je v stekleni krsti s spokojnim
(Jn 14,27–29)
izrazom na obrazu. Kožo so prevlekli le
z zelo tankim slojem voska. Bernardka
ni bila nič posebnega. Svetnica ni postala zato, ker je videla Marijo, ampak
zato, ker v vseh preizkušnjah svoje
Odlomki Božje besede
srce odprla Bogu. Ljubezen je tista, ki
na vnebohod:
1. berilo: Apd 1.1–11
naredi telo za zakrament, znamenje.
2. berilo:
Telo je ustvarjeno, da bi postalo sveHeb 9,24–28; 10,19–23
tišče
in bivališče Boga. »Če me kdo
evangelij: Lk 24,46–53
»Mir vam zapuščam, svoj
mir vam dajem. Ne dajem
vam ga, kakor
ga daje svet.
Vaše srce naj
se ne vznemirja in ne plaši.
Slišali ste, da
sem vam rekel: ›Odhajam
in pridem k
vam.‹
Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem
k Očetu, saj je
Oče večji od
mene. In zdaj
sem vam povedal, preden
se zgodi, da
boste verovali,
ko se zgodi.«

ljubi, se bo držal moje besede in moj
Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu
in prebivala pri njem.«
Prejemanje svetega obhajila pri otrocih in pri nas odraslih zato ni le zunanje dejanje. Obhajilo tudi ni le znamenje, ampak je telo. Spominja me,
da v nebeško življenje ne bom mogel
vstopiti kot angel, ampak kot človek.
Od krsta dalje samo s telesom, ki je
sprejelo življenje Boga.
»Bil sem krščen, bil sem pri obhajilu,
pri birmi,« lahko postane le »pretekli
čas«. Toda tvoje telo živi sedaj in celice v njem se obnavljajo sedaj. Pretekli
čas v telesu so odmrle celice. Da celice živijo, so vključene v obtok. Umirajo in dajejo prostor drugim. Sprejemajo kisik in hrano, oddajajo ogljikov
dioksid in strupe.
Živa celica si, ko sprejemaš in oddajaš, telo poskrbi za vse drugo. Bog od
tebe ne pričakuje, da si popoln, temveč, da ostajaš živ.
župnik

SHOD V LOGU
Danes, v nedeljo, 1. maja, je prvi
letošnji shod v Logu pri Vipavi. Letošnja tema povzema knjigo papeža Frančiška: Božje ime je usmiljenje. Vabljeni, da vstopimo skozi
sveta vrata. Danes spovedovanje od
16. ure, sveta maša
ob 17. uri, tema: Čas
usmiljenja – da bi jubilej res doživeli.

ŠMARNICE
Otroci in z njimi
tudi odrasli ste
vabljeni k šmarnicam. Starši,
vaša spodbuda
je dragocena,
vaš zgled nenadomestljiv! Šteje
se, da šmarnice
opravi tisti, ki je manjkal le izjemoma, kar pomeni, da se je odločil
za zvestobo v malem. Šmarnice so
dragocena vaja in duhovna naložba
za življenje.
Najlepše je, ko se udeležite vseh. Letošnje zgodbe »Pater, ki je gledal
Jezusa«, predstavljajo dogodke iz
življenja sv. patra Pija. Napisal jih je
Aco Jerant. Ko šmarnice niso združene s sveto mašo, naj za otroke ne
trajajo predolgo. Zmolite desetko rožnega venca, zapojte kakšno pesem,
preberite odlomek in zmolite litanije.
Večerne maše bodo odslej ob 20. uri, šmarnice lahko tudi ob drugi
uri, kot se dogovorite.
Ob nedeljah jih beremo
pred mašo.
Šmarnično branje za odrasle, »Ljubim te, Terezija«, pa bo spregovorilo
o sv. Tereziji Deteta Jezusa. Lahko jih berete posebej, kjer se boste
za to odločili.
VNEBOHOD
V četrtek je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Vabljeni k sveti
maši ob 20. uri.
Pred mašo možnost za spoved v

Kamnjah (župnik), med sveto mašo druga sveta spoved za prvoobhajanpa bo starše prvoobhajancev in dru- ce, v četrtek se dobimo na pripravi
ge spovedoval g. Sašo Mugerli.
ob 19. uri pred cerkvijo.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni mesečni spovedi in
sveti maši, češčenju. Starši, pomagajte otrokom in jih spomnite na redno spoved, ki ima v letošnjem jubilejnem letu še posebno težo.

BLAGOSLOV CERKVENIH VRAT
V nedeljo bomo pri maši v Vrtovinu blagoslovili nova glavna vrata in
vrata v zvonik v cerkvi v Vrtovinu.
Hvala vsem, ki ste z darovi in delom
omogočili to novo pridobitev.

V soboto bo obhajanje prvih sobot
kot običajno v Skriljah zjutraj in popoldne v Logu pri Vipavi
Obisk bolnikov in starejših kot običajno v petek Črničah in v soboto v
Kamnjah.

NEDELJA SREDSTEV
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
Ob tej nedelji in obletnici izhajanja tednika Družine vabljeni, da prihodnjo
nedeljo skupaj z oznanili vzamete in
izpolnite kratek vprašalnik o branju
verskega tiska, ki bo prišel zelo prav
PRIPRAVA NA KRST
staršev, ki želijo krstiti pr- uredništvom. Naročniki Družine ga
vega ali drugega otroka, se boste prejeli po pošti skupaj s redno
prične v torek ob 20. uri v številko.
Marijinem domu v Šturjah.
Pred nami je:

PRIPRAVA NA ZAKON
• nedelja, 8. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
se začne v Novi Gorici v
• sobota, 14. 5., skupni izlet družin prvonedeljo ob 19. uri.
obhajancev;
Več na spletni strani.
MLADI
v petek se dobimo ob 20. uri na
mladinskem srečanju, začenjamo se
konkretno dogovarjati za oratorij.
Vabljeni, da se pridružite kot animatorji.
PRAZNIK
PRVEGA
SVETEGA OBHAJILA
bo v nedeljo v Kamnjah ob 10.30. V
molitev priporočamo
12 družin prvoobhajancev.
V torek po dogovoru

• nedelja, 15. 5., binkošti, teden družine;
župnijsko romanje na Sveto Goro.

