Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 5.,
Dominik Savio,
dijak

torek, 7. 5.,
Gizela,
opatinja

sreda, 8. 5.,
Viktor Milanski,
mučenec

četrtek, 9. 5.,

3. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.30
za †† Vodopivec,
Potoče 50

šmarnice

GOJAČE ob 19.00
šmarnice
za †† Antona in Anico
Košuta, Gojače 11

VRTOVIN ob 19.00
šmarnice ČRNIČE ob 16.00
za † Albino Črnigoj,
pogrebna za † Rudolfo
Vrtovin 108
Kosovel, Črniče 59
po namenu
SKRILJE ob 19.30
šmarnice
po namenu romarjev

MALOVŠE ob 19.00 šmarnice
za †† Suzano Rože in Silva
Čermelja, p. n. Malovše 39a

ni svete maše, samo šmarnice

RAVNE ob 19.00
po namenu

Marija Terezija
Jezusova, redovnica

šmarnice

ni večerne adoracije

petek, 10. 5.,
Jožef de Veuster,
misijonar

ni svete maše, samo šmarnice

ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za †† Jožico in Fani
p. n. Črniče 27

sobota, 11. 5.,

ni svete maše, samo šmarnice

ČRNIČE ob 19.00

Odo Clunyjski,
opat

4. VELIKONOČNA
NEDELJA
DOBREGA
PASTIRJA
12. 5.,
Leopold Mandič,
redovnik

šmarnice

po namenu
v Vrtovinu ni jutranje maše

ČRNIČE ob 9.00
za † Anko Rijavec, p. n. Minka
KAMNJE ob 10.30
za † Jožka Lozarja, Vrtovin 98
na romanju: za župnijo

 Za konec
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Hodi za menoj
V življenju imaš običajno dva ulova rib. Prvi je oni v mladosti,
ko te močno prevzameta ustvarjalnost in pričakovanje. Takrat
»Resnično,
občutiš, da je vse življenje pred tabo. Drugi ulov pride po poraresnično,
zih in krizah. Ko si dovolil, da te je Kristus našel prav na morju.
povem ti: Ko Razburkanem morju.
si bil mlad,
Vmes pa je velika noč. Velika noč je prehod. Veliko jih ostane
si se opasona prejšnji strani. Namesto Kristusa so si izbrali druge varnosti,
val sam in si druge smisle življenja. Z nečim si pač moraš osmisliti življenje.
hodil, kamor Tako tudi Simon Peter: »Ribe grem lovit.« Ne ve še, kaj bi. Tako
si hôtel; ko
se tudi mi znajdemo nekje vmes. In tu se odpre križišče. Kam
boš šel naprej? Bo v tebi dovolj prostora zanj ali boš ta prostor
pa se boš
postaral, boš napolnil s seboj in postal "pameten"?
raztegnil
Prvo srečanje v mladosti na obali se je zdelo neuresničeno upanje. Učenci so imeli svoja pričakovanja, kakor smo jih imeli mi.
roke in drug
te bo opasal
Kakor apostoli se tudi mi lahko znajdemo v skušnjavi, da bi
in odvedel,
živeli le še od spominov na čase, ko je bilo vse lepo in živo. Spomin je pomemben. Spomin na klic mladosti. Toda ko ta postane
kamor nonostalgija, nismo več na poti za Kristusom. Zato Peter na koncu
češ.« To pa
je rekel, da je dobi pomembno naročilo: »Hodi za menoj.«
Ko smo tudi mi v mladosti poslušali evangelije, smo besede
nakazal, s ka»hodi za menoj« razumeli drugače kot sedaj. Ko si mlad, se mokšno smrtjo
raš veliko učiti in življenje je pred teboj. Potem misliš, da veš.
bo poveličal
In nevarno je, da postaneš preveč pameten. Zato je treba iz
Boga. In ko
te »pametnosti« izstopiti in zopet postati
je to rekel,
učenec, hoditi za Jezusom. Ta drugi ne/
mu je dejal:
korak je običajno prelomen in tudi zape»Hôdi za
čati življenjsko pot.
menoj!«
Čas po veliki noči je torej čas ponovne(Jn 21,18–19)
ga učenja. Ne ostajaj na stari strani. Vrzi
še enkrat svoje prazne mreže. Gotovo ti
jih ne manjka. Ne skrivaj jih pod palubo,
v kakšnem albumu ali v nostalgiji. Daj
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
jih ven in jih vrzi na drugo stran. Katero
Apd 13,14.43–52
stran? Na drugo stran tvoje velike noči.
Raz 7,9.14–17
Jn 10,27–30

župnik

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V četrtek gremo na pot. Odhod
za vse s parkirišča v Potočah ob
5. uri. S seboj imejte osebni dokument in evropsko zdravstveno
kartico. Prvi dan gremo proti Perugii, prestolnici dežele Umbrije, kjer
je Bog po sv. Frančišku in sv. Klari začel prenavljati
tedanjo
Cerkev.
Zato
bo tudi naše
romanje
duhovna obnova;
bodimo
povezani
v
molitvi.
Vračamo se v nedeljo v večernih
urah. Če bo potrebno, se obrnite
na g. Joška Tomažiča 041 636 260.
SHOD V LOGU
Danes ob 17. uri je prvi letošnji
shod v Logu. Letošnja tema bo o
okrožnici papeža Frančiška: Poklicanost k svetosti. Od 16. ure spovedovanje.

slovenskega misijonarja Ignacija
Knobleharja. Vsak dan dobite podobo, ki je hkrati vaja spomina.
Gregor Čušin pa je napisal šmarnice za odrasle: Moj mali besednjak
od Ž do A.
VEROUK
Ta teden razen izjem reden, predvsem pa vabim otroke k šmarnicam. Za obe skupini v Črničah v
četrtek zaradi romanja ni verouka.
Pridite k šmarnicam.
Prvoobhajanci v torek v Kamnjah
zaradi pogreba nimate verouka.
Pridite s tem namenom k šmarnicam.
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Danes začenjamo teden
molitve za
duhovne poklice. Pod geslom
»OD VIDNEGA K NEVIDNEMU!«
bo trajal do nedelje Dobrega
pastirja, 12. maja. Pridružili se
bomo pri tedenskih svetih mašah.
Papež Frančišek je tudi letos napisal poslanico, najdete jo na spletni
strani.

PRI OVČJEM PLACU
danes ne bo svete maše, samo
molitev ob 15. uri od gostilne Pri
Olgi. Prosili so nas, da kot župnija
sodelujemo naslednje leto. Vseeno
vabljeni k molitvi za duhovne poklice; če bo deževalo, bo molitev v PRIPRAVA NA KRST
cerkvi pri sv. Luciji.
za starše, ki želijo krstiti prvega
otroka, je v torek ob 20. uri v MaŠMARNICE
rijinem domu pri cerkvi v Šturjah.
Starši ste prvi, ki
V Kamnjah bo naslednji krst v nelahko stojite trdno in
deljo, 30. junija.
spodbujate
otroke.
Vabim, da se še ostaPRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON
li otroci sedaj pridruNa Sveti Gori bo naslednja prižite; prebiramo šmarnice Berte prava čez vikend: od 17. do 19.
Golob Misijonar ob Nilu, o življenju maja. Več na spletni strani.

VTISI Z MOLITVENIH
ZBIRANJ PRED MISIJONOM
Na spletni
strani župnij
so zdaj objavljeni vtisi,
ki ste jih
napisali v
romarske knjige, ko je vaše
domove obiskala podoba Svetogorske Marije v času priprave
na sv. misijon. Naj vaši vtisi in
risbice otrok oživljajo naš duhovni spomin in nas spodbujajo, da smo med seboj povezani
vedno, tudi ko v župniji ni misijona. Najdete jih pod rubriko
aktualno. So premešani iz obeh
župnij in brez imen, tako da ne
morete ugotoviti avtorja.
PRAZNOVANJE STOLETNICE
V torek, 14. maja, bomo praznovali v Črničah. Že sedaj vabljeni
k sveti maši, ki jo bo skupaj z
jubilantom g. Aleksandrom Lestanom daroval g. škof Jurij ob
18. uri. Po maši se bomo zadržali na skupnem druženju. Gospodinje ste naprošene za nekaj
peciva ali kruha; prinesite kar
pred mašo za cerkev, da ne bo
prekladanja in dežurstva. Kdor
bo pekel kruh, naj sporoči Marini Ušaj 041 590 398.
V nedeljo, 12. maja, boste lahko
v nabiralnik oddali dar za okrasitev cerkve.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Danile Podgornik ste
namesto cvetja za cerkev v Črničah zbrali in darovali 276,60 €.
Hvala svojcem in vsem darovalcem!

Iz poslanice papeža Frančiška za 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice.

Pogum tvegati za
Božjo obljubo
Bog dejansko želi, da naše življenje ne bi postalo plehko in vnaprej
določeno, ujeto v vsakodnevno rutino in neodzivno za tiste izbire, ki
bi mu mogle dati smisel. Gospod
ne želi, da bi živeli iz dneva v dan,
misleč, da v bistvu ni ničesar, za
kar se je vredno strastno boriti,
in bi s tem počasi zadušili notranjo željo, da bi iskali nove smeri za našo plovbo.Če nam včasih
da doživeti »čudežni ulov«, je to
zato, ker hoče, da odkrijemo, kako
je vsak od nas poklican –na različne načine –k nečemu velikemu, in
zato, da naše življenje ne bi ostalo
zapleteno v mreže nesmisla, kar
otopi srce. Poklic je vabilo, naj ne
stojimo na obali z mrežami v rokah, temveč naj hodimo za Jezusom po poti, ki si jo je zamislil za
nas, za našo osebno srečo in za
dobro tistih, ki so okoli nas.
Sprejetje te obljube seveda zahteva pogum, da tvegamo in naredimo izbiro. Prvi učenci, ki so začutili
Njegov klic, da sodelujejo pri nečem večjem, »so takoj pustili mreže in šli za njim« (Mr 1,18). Odgovoriti na Gospodov klic pomeni
povsem zastaviti samega sebe in
se soočiti z velikim izzivom. Pomeni biti pripravljen zapustiti vse, kar
nas hoče priklepati na našo malo
barko in nam preprečiti, da bi naredili dokončno izbiro.

