Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 4.,

nedelja Božjega usmiljenja
KAMNJE ob 19.30
za †† starše Bratina,
Potoče 21b

GOJAČE ob 19.00
za † Nevo Grljevič in vse
†† pokojne iz družine, Gojače 21

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za †† Jožefo, Edvarda in
Valentino Leban, Črniče 82

sreda, 1. 5.,
Jožef Delavec
začetek šmarnic

KAMNJE ob 19.30
šmarnice
za †† Marjana in Mijo Kravos,
Potoče 50

ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za † Darinko in Cvetka Kanteta,
p. n. Črniče 84

četrtek, 2. 5.,

KAMNJE ob 19.30
šmarnice
za †† Slejko, Potoče 2

ni svete maše, samo šmarnice

Katarina Sienska,
devica, sozavetnica
Evrope
torek, 30. 4.,
Pij V.,
papež

Atanazij,
škof

prvi petek, 3. 5.,
Filip in Jakob,
apostola

od 19.00 možnost za spoved,
po maši češčenje

VRTOVIN ob 19.30
za †† Gabrijelo Lozar,
Vrtovin 112

šmarnice

od 19.00 možnost za spoved,
po maši češčenje

prva sobota, 4. 5.,
Florijan (Cvetko),
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za †† Kante, Skrilje 77

ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 19.00
za †† Blažič in Mavrič
p. n. Črniče 3a

šmarnice

uro pred mašo
češčenje in možnost za spoved

šmarnice

od 7.30 češčenje in možnost za spoved

ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za † Danilo Podgornik,
8. dan

3. VELIKONOČNA,
NEDELJA

VRTOVIN ob 18.00
V čast sv. Florijanu za gasilce
SKRILJE ob 7.30
za † Alojza in †† starše Valič, Skrilje 38

5. 5.,
Gotard,
menih

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Miloša Kukanja, p. n. družine
KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta Petreta in vse †† Batagelj, Vrtovin 133
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Ni ti treba več nositi, temveč vključiti

In ko je to
izrekel, je
dihnil vanje
in jim dejal:
»Prejmite
Svetega Duha!
Katerim grehe
odpustite, so
jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so
jim zadržani.« Tomaža,
enega izmed
dvanajsterih,
ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med
njimi, ko je
prišel Jezus.
Drugi učenci
so mu torej
pripovedovali: »Gospoda
smo videli.«
(Jn 20,22–25)

 Za konec
NA TRAVNIKU – Župnik je pri pridigi v nedeljo govoril o Božjih čudežih v naravi in med drugim
dejal: »Na vsakem travniku je skrita pridiga!« Naslednji dan je kosil zelenico pred župniščem, pa
je prišel mimo župljan in ga ogovoril: »O, gospod župnik, vidim, da krajšate svoje pridige.«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
Apd 5,27–32.40–41
Raz 5,11–14
Jn 21,1–19

Pri svoji osebni veri opažam spremembo. Pred leti sem se
bolj spraševal, koliko sem napredoval v veri, koliko sem se izpopolnil. Sedaj se čedalje pogosteje sprašujem, koliko sem povezan z Jezusovim vstalim telesom, to pomeni z vsemi ljudmi.
Ko se na primer nekdo od mladih »kar izgubi«, ne pride več
v skupnost, me to kaj zaboli? Ko se v kakšni družini zgodi kaj
težkega, ali to začutim, me zaboli? Ko vidim žalost v očeh, ali
občutim bolečino, ki je zadaj?
To je pomen ran, ki jih je Kristus pokazal učencem in Tomažu.
On jih nosi na svojem telesu. In če sem jaz po krstu in drugih
zakramentih zares del njegovega telesa, potem ne občutim več
samo svojih ran.
Nekdaj sem mislil, da moram vse te bolečine ljudi naložiti na
svoja ramena in jih nositi. Mislil sem, da je v tem ljubezen. Toda
ne morem jih dolgo nositi, ni mi treba. Ni se mi treba truditi, da
bi bolj ljubil ljudi. Ko tako ljubiš, se utrudiš. Koliko zakoncev,
koliko staršev, starih staršev začenja pregorevati zaradi tega.
Pa tudi če si ostal sam, ni treba, da se zato »bolj trudiš«, da bi
bolj izpolnil svoje življenje. Vem, da je za koga to kot nekakšna
drugačna vera, drugačen nauk. Pa sploh ne gre, da se ne bi več
trudili. Gre za to, da se ne bi več trudili po človeško, ampak bi
zaživeli evharistično. Zato namreč prejemamo obhajilo.
Odgovor razkriva Janez v besedi: »Tomaža, enega izmed
dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi,
ko je prišel Jezus.« Razlika je, ali se trudiš sam ali se trudiš
skupaj z občestvom. Razlika je, ali ljubiš sam ali kot del telesa.
Bolečine drugih mi torej ni treba več nalagati in nositi. Nosi
jih Kristusovo vstalo telo.
Kako naj torej ljubim drugega? Kako naj me bolijo
njegove rane? Tako, da jih
sprejmem in vključim. Da
so odslej del mene. Da se
pred njimi ne zapiram, jih
ne izrivam. Da jih ne sku-

šam najprej razumeti in zložiti v predale, ampak jih kar sprejmem.
To je nov način ljubezni, ki jo prinaša Jezus. In to je Božje usmiljenje.
Usmiljeni Samarijan ni samo pomagal
ranjenemu neznancu, ampak ga je
vključil v svojo pot. Postal je del njegovega življenja.
Kristus ni samo prišel, nas rešil smrti
in potem odšel nazaj v nebesa. Vključil
nas je in odslej smo za vedno del njegovega življenja. Odkar sem to odkril,
povsem drugače živim svojo vero. Ne
sprašujem se več o svoji popolnosti.
»Jezus je prišel pri zaprtih vratih,
stopil mednje.« Dihnil je vanje. Prišel
je, da jih poveže v skupnost. In šele
skupnost premaga strah in zaklenjena
vrata. Tudi danes.
Da bi zmogel drugega sprejeti in
vključiti, potrebujem Njegovega Svetega Duha. Potem bo velika noč dobila
pravi pomen. Potem mi ne bo več treba nositi drugih niti sebe.
župnik

Danes popoldne ob 15. uri v Črničah
pogreb † Danile Podgornik. Priporočamo jo v molitev.
VEČERNE MAŠE
v maju so letos v Kamnjah ob 19.30,
v Črničah ostajajo ob 19.00.
Za šmarnice se lahko sami dogovorite,
ob kateri uri se kje srečujete.
VEROUKA
ni, so počitnice. Starše vabim, da stojite trdno in pomagate otrokom pri odločitvi za obiskovanje šmarnic.
LANSKI BIRMANCI
se 24. junija podajamo skupaj v Rim.
Kot smo dogovorjeni, skupaj s starši
potrdite do jutri, ponedeljka dopol-

dne, ker potem dvignemo ugodne železniške vozovnice.
Vabim tudi druge mlade, ki bi želeli,
da se pridružite. Tridnevna namestitev
stane 45 €.Treba pa se je odločiti, pozneje bo vlak dražji.
Odhajamo v tednu pred oratorijem,
24. 6., zjutraj in se vračamo v četrtek,
27. 6., zvečer.
ŠMARNICE
Zbirali se bomo ob
šmarnicah za otroke,
Misijonar ob Nilu.
Pisateljica
Berta
Golob je na sodoben
način predstavila življenje slovenskega
misijonarja Ignacija
Knobleharja.
Gregor Čušin pa je
napisal šmarnice za odrasle: Moj mali
besednjak od Ž do A.
Kako lepo je, da se zbirate na devetih krajih: Ravnah, Črničah, Malovšah,
Gojačah, Vrtovinu, Kamnjah, Potočah
in Skriljah. Ko je maša, je ob uri maše,
sicer si lahko sami določite drugo uro.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Anito Rijavec 040 228 203.
Veliko pomeni, da ne mislite le nase,
pač pa odprto povabite drugega.
PODOBE
Podoba, ki jo prejmete vsakič, je letos
tudi igra spomina. Ne da bi obračal podobico, skupaj podobo dobro gledati in
na njej najti odgovore na vsa vprašanja zadaj.
Hvala vsem odraslim, ki boste prevzeli
vodenje in spremljanje. Šmarnice so
lepa možnost, da se tudi »ta veliki«
najdemo.
Šmarnice naj spremlja molitev, tudi
pesem. Vendar pazite, da ostajajo
srečanja z otroki kratka.

ŠMARNICE ZA ODRASLE
Ponekod posebej prebirate branje za
odrasle. Sporočite, če želite knjigo.
PALAČINKA ZA PENLOP
V nedeljo po maši v Skriljah in
Kamnjah bodo osmošolci zbirali
prostovoljne prispevke za Penlop
Kaweme, našo posvojenko. Prodajali bodo palačinke, ki jih bodo skupaj spekli. To je njihovo dobro delo
za posvojenko iz Zambije, ki zdaj že
lepo odrašča. S svojim prispevkom
boste lahko podprli njihovo delo in
prispevek.
POMISIJONSKI GOST
Prihodnjo nedeljo bo pri vseh
treh mašah pričeval Mitja Rudolf.
Njegovo življenje
je podobno ženi
Samarijanki. Nekdanji narkoman bo
govoril o tem, kaj pomeni prestopiti
iz smrti v življenje. To bo pomisijonsko pričevanje, da bi tudi mi verjeli
v dar žive vode.
Več o njem lahko preberete v velikonočni številki Družine in na spletni strani. Z ženo sta napisala knjigo
o Medžugorju. Lahko jo boste nabavili po maši.
FILMSKI VEČER

V četrtek takoj
po maši in kratkem
češčenju
(pribl. 8.10) bo
v Kamnjah drugi
del filma Frančišek in Klara. Lepo vabljeni vsi. Romarji v Assisi pa se bomo dogovorili
vse potrebo, prinesite drugi del plačila ali pa nakažite na trr.
Še se lahko kdo pridruži ali pa koga
povabite na romanje od 9. do 12.
maja., letos ostajajo prosta mesta.

GASILSKA MAŠA
Na god sv. Florijana bo v soboto ob 18.
uri v Vrtovinu maša za gasilce. Bogu se
in vrtovinski Mariji bodo zahvalili in se
priporočili gasilci iz Sela. Lepo vabljeni.
BOGOSLUŽJE PRI OVČJEM PLACU
V nedeljo, 5. maja ob 15.00 bo romanje in molitev na kraju smrti bogoslovca
Emila Keteja pri Ovčjem placu. Ob 15.00
začetek pri gostilni Olga. Letos nas prosili, da kot župnija Črniče sodelujemo pri
molitvi. Sporočite, tisti, ki se boste lahko
udeležili.
PRVI SHOD V LOGU
V nedeljo ob 17. uri bo prvi letošnji shod
v Logu, Poklicanost k svetosti. Od 16.
ure spovedovanje. Odkrivali bomo čudovito novo okrožnico papeža Frančiška o
svetosti.
Na junijskem shodu, 2. junija, sodelujemo iz župnije Kamnje.
HVALA ZA VAŠE DAROVE
Na veliko noč smo zbrali: v Črničah pri
ofru za nova okna 1.038,40, v Kamnjah
pri ofru in vigiliji za obnovo zvonika
2.864,80.
Za župnijsko karitas na veliki četrtek: v
Črničah 192,45, V Kamnjah 176,00.
Za božji grob na veliki petek: v Črničah
135,17, v Kamnjah 46,00.
Hvala za vaše velikodušne darove!
Z nabirkami smo za zvonik v Kamnjah
skupaj zbrali 14.673,81, z osebnimi darovi in darovi za knjigo 23.775. Skupaj
38.447,81. Ostaja še 7.774 dolga.
V Črničah smo namensko za okna od januarja zbrali 1.938,00.
Pred nami je:

• torek, 7. 5., začetek priprave staršev na krst;
• četrtek, 9. 5., župnijsko romanje po poteh
sv. Frančiška in Klare v Umbrijo;
• torek, 14. 5., stoti rojstni dan g. Aleksandra Lestana.

