Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 5.,

KAMNJE ob 8.00 šmarnice
za † Zoﬁjo Vrtovec,
Kamnje 46a

ČRNIČE ob 9.00
šmarnice
za †† Antona in Anico
Košuta, p. n. Gojače 11

Atanazij,
škof, cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 57

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
za †† Jožefa in Amalijo
Rebek, p. n. Gojače 45

sreda, 3. 5.,
FIlip in Jakob ml.,
apostola

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Alojza Valiča,
Skrilje 38, 1. obl.

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za † Danila Cigoja,
p. n. Gojače 36

četrtek, 4. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† brata in starše Krkoč,
Potoče 21b
od 19.30 spoved,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za vse †† Nevreden,
Vrtovin 102
od 19.30 spoved, po maši
češčenje

Jožef Delavec

torek, 2. 5.,

Florijan (Cvetko),
mučenec

prvi petek, 5. 5.,
Angel,
mučenec

prva sobota, 6. 5.,
Dominik Savio,
dijak, zavetnik strežnikov

nedelja, 7. 5.,
ČETRTA
VELIKONOČNA
NEDELJA

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
za †† Volk,
p. n. Malovše 36
od 7.30 obhajanje prvih sobot
in spoved

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za vse †† Podgornik,

Črniče 3, p. n. Kanada

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Črniče 78a
od 19.00 spoved in češčenje
RAVNE ob 20.00 šmarnice
po namenu
V LOGU ob 18.00
V čast Marijinemu
brezmadežnemu srcu

SKRILJE ob 7.30
za †† starše Kante, Skrilje 77

ČRNIČE ob 10.00
za vse †† Bratina, Gojače 13
pr vo sveto obhajilo
nedelja Dobrega pastirja, za župnijo
Gizela, opatinja
KAMNJE ob 10.30
za duhovne poklice

 Za konec
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Se pogovarjaš o poti?
Neki duhovnik je pripovedoval: »Peljali smo se z avtomobilom in sopotnika sta mi postavila vprašanje: 'Kdaj se je v tvoji
veri zadnjič kaj zgodilo? Kdaj si pa srečal Jezusa?' Bilo mi je
zelo neprijetno. Nisem vedel, kaj bi odgovoril. Nad tem sem se
kot kristjan in kot duhovnik močno zamislil.«
Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo
te dni? Učenca sprašujeta kakor mi: »A nisi spremljal poročil
včeraj? Kaj še ne veš?« Kako zelo nas »poživi« kakšna novica
iz sveta ali pa iz bližnje okolice. Novice in govorice so kakor
obliž na praznino in napetost, ki jo lahko nosimo s seboj. Velikonočni prazniki so mimo in tudi mi lahko gremo na poti v
Emavs brez žara v srcu, brez povezanosti s skupnostjo. Vprašajmo se, o čem se pa mi običajno pogovarjamo. Kdaj smo
zadnjič zares spregovorili o sebi, o odnosih? Teden lahko mine
in vsak dan lahko ostanemo pri vsakdanjem delu. Zgodi se, da
globlje stvari govorimo le o drugih.
»Na svojo vero in svoje vsakdanje dolžnosti sem se že čisto
navadil,« je pripovedoval ta duhovnik. »Nič več ni bilo, kar bi
me spremenilo. Nič več me ni tako prevzelo, da bi o tem lahko
pripovedoval z notranjim žarom.«
Mi pa smo upali … Vstali je pustil, da sta učenca lahko izpovedala vso svojo bolečino. Ni jima začel deliti nasvetov. Poslušal ju je. Ali znaš v družini in drugje človeka zares
(Lk 24,18–21)
poslušati? Znaš spregovoriti
o svoji veri, o pričakovanjih,
dvomih? Verska vzgoja v družini ni samo delitev nasvetov,
ampak je najprej pogovor o
tem, kaj se je meni že zgodilo
Odlomki Božje besede
na 4. velikonočno
na
moji poti.
nedeljo:
1. berilo: Apd 2,14a.36–41
Ali ni najino srce gorelo ... Ob
2. berilo: 1 Pt 2,20b–25
katerih stvareh naše srce še poevangelij: Jn 10,1–10
»Si ti edini
tujec v Jeruzalemu, ki ne
ve, kaj se je
tam zgodilo te
dni?«
»Kaj neki?« je
rekel. Dejala
sta: »To, kar
se je zgodilo z
Jezusom Nazarečanom, ki
je bil prerok,
mogočen v dejanju in besedi
pred Bogom in
vsem ljudstvom; kako so
ga naši veliki
duhovniki in
poglavarji dali
obsoditi na
smrt in križati. Mi pa smo
upali, da je on
tisti, ki bo rešil
Izrael.

stane goreče? Ali so to samo trenutna
sprotna zadovoljstva? Ali se še vedno
slepimo, da srce lahko napolni nekaj
minljivega? Tudi če je nekdo še tako
premožen ali ima še tako zavidljivo izobrazbo, to ne more nadomestiti gorečega srca. Še tako dovršena vzgoja
ne more nadomestiti gorečega srca
staršev. Še tako sijajni športni, glasbeni in šolski uspehi ne morejo nadomestiti žara, ki je položen v srce otroka. Še tako krepko zdravje ne more
nadomestiti gorečega srca ostarelega
človeka, naj bo doma ali v domu upokojencev. Ne pustimo, da nam ohlajeni svet ukrade goreče srce.
V letošnjih šmarnicah bomo na novo
slišali, kaj se je zgodilo na Sveti Gori.
Vera je dogodek in brez dogodkov v
veri, ki si jih ne povemo, se vera ohladi. Naj bo Marijin mesec čas, ko si povemo in ko skrbimo za ogenj.
župnik

SVETE MAŠE
med tednom bodo odslej ob 20. uri.
OH, TE ŠMARNICE,
ALI HURA, ŠMARNICE!
Zdravilo zoper pomanjkanje časa je, da
zavestno damo prednost tistim stvarem, ki
bodo ostale za vedno.
Omogočimo otrokom
izkušnjo šmarnic. Pomagajmo jim in ne
glejmo najprej na to, da ni časa in da
je vsega preveč. Mnoge dejavnosti so
tudi potrebne, toda kdo bo poskrbel za
otrokovo dušo? Kdo ga bo pripravil na
preizkušnjo, ki zanesljivo pride?

Starši, vaš zgled je nenadomestljiv!
Hvala vsem, ki boste tudi letos poskrbeli, da se boste zbirali: na Ravnah
ob 19.30, v Črničah ob 20.00, Malovšah ob 20.00, Gojačah 20.00, Vrtovinu ob 20.00, pri kapelici v Podgori
ob 19.30, pri kapelici v Potočah ob
19.00, v Kamnjah ob 20.00 in Skriljah ob 20.00.
KAKO NAJ ŠMARNICE POTEKAJO?
Vedno začnemo in
končamo s križem.
Šmarnice za otroke
naj ne trajajo predolgo. Za otroke naj
bo samo desetka,
branje in litanije Matere Božje. Starejše
prosim, da imate
lahko branje in molitev prej ali potem
posebej. Lahko imate posebej cel rožni in tudi branje za odrasle. Pomembno je, da otroci pridejo z veseljem in
da imajo tudi čas za druženje.
Vse šmarničarje že sedaj vabim na
Sveto Goro prvo soboto v juniju dopoldne na skupno romanje.
O LETOŠNJIH ŠMARNICAH
Pastirica Urška ob Marijinem prikazanju na Sveti Gori pred skoraj 500 leti:
»Bila je tako lepa!« Obhajamo tristoto
obletnico svetogorskega kronanja in
stoto obletnico fatimskih dogodkov.
Z letošnjimi šmarnicami za otroke,
Čudež na Skalnici, nam želi avtorica Kristina Tičar približati nastanek
primorske božje poti na Sveto Goro
in nas povabiti k iskrenemu češčenju
Marije, da bi Njenemu varstvu vedno
znova izročali sebe in svoje bližnje.
Branje za odrasle nosi naslov Naredi
me za orodje svojega miru. Avtor
p. Janez Šamperl povezuje zgodbo iz
Assisija z zgodbo slovenskega naroda.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni mesečni spovedi,
sveti maši in češčenju. Starši, pomagajte otrokom in jih spomnite na
redno spoved. Spoved ni namenjena
le za čiščenje ali izpolnitev dolžnosti
pred prazniki. Kakor se navadimo,
tako bomo živeli.
OBHAJANJE PRVIH SOBOT V LOGU
Pri majski prvosobotni molitvi v Logu
sodelujeta naši župniji. Vabljeni k
molitvi ob 17.30. Člane molitvenih
skupin prosim, da pred mašo poskrbite za rožni venec, kratko branje in
pesem. Ob 18. uri sveta maša. Vabljeni pevska zbora in hkrati vsi tudi
za ljudsko petje. Spovedovanje bo
od 17. ure. Obhajanje prve sobote
tudi zjutraj v Skriljah.
SREČANJE ZA STARŠE
prvoobhajancev v Kamnjah bo v
sredo ob 20.45 v Kamnjah.
SREČANJE
STREŽNIKOV
Strežniki obeh župnij
se zberete na skupnem srečanju z bogoslovcem Blažem v
Kamnjah v petek ob
16. uri. Prvi del v učilnici, drugi del
na igrišču (do 17.30).
STAREJŠE IN BOLNE
obhajam v petek dopoldne v Črničah in soboto dopoldne v Kamnjah.

SHOD V LOGU
V nedeljo je prvi letošnji shod v Logu
pri Vipavi. Letošnja tema povzema družino, kot jo vidi papež Frančišek v apostolski spodbudi Radost ljubezni. Sveta
spoved od 16. ure, maša ob 17. uri,
tema: Ljubezen, ki postane rodovitna.
PRAZNIK PRVEGA
SVETEGA OBHAJILA
bo v nedeljo v Črničah ob 10. uri V
molitev priporočamo
osem družin prvoobhajancev.
Kot smo dogovorjeni, po verouku druga sveta spoved za prvoobhajance, ob
16.30 priprava v cerkvi.
V NEDELJO
bo drugo sveto mašo v Kamnjah daroval g. Jože Ličen, prejšnji župnik v
Lokavcu.
Pred nami je:
• torek, 9. 5., v Šturjah začetek priprave
staršev na krst;
• petek, 12. 5., na Kapeli začetek (intenzivne
vikend priprave) na zakon (prijave po spletu);
• sobota, 13. 5., v Logu obhajanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi;
• sobota, 14. 5., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
• sobota, 3. 6. Romanje otrok na Sveto Goro;
• nedelja, 18. junija, praznovanje 75 let mašniškega posvečenja g. Aleksandra Lestana
ob šagri v Črničah (maša popoldne);
• sobota, 24. junija, (peš)romanje na Sveto Goro;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija.

TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
bo tudi letos v tednu pred nedeljo
Dobrega pastirja. Vabim, da desetke pred sveto mašo in pri šmarnicah
ta teden namenite prav za duhovne
poklice. Prihodnja nedelja je še posebej namenjena temu klicu.

