5. velikonočna nedelja

ponedeljek, 20. 5.,
torek, 21. 5.,

šmarnice

Timotej,
diakon in mučenec
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Tisti, ki se ljubijo
Večkrat se spomnim zgodbe z radijskega misijona, kako je
»Otroci, le
neki poslanec Svetega sedeža šel v Vietnam iskat kristjane,
malo časa
vendar jih ni našel. Hotel se je že vrniti, ko se je nekemu
bom še z
možu posvetilo: »Mislim, da iščete 'tiste, ki se ljubijo'. Te
pa poznamo, peljal vas bom v notranjost dežele.« Vietnamci
vami. Novo
niso poznali besede »kristjan«, ampak so imeli zanje drugo
zapoved
ime. Kristusa je torej mogoče prepoznati v življenju resničnih
vam dam,
kristjanov.
da se ljúSredi velikonočnega časa beremo odlomek, ki bi spadal v
bite med
post.
Toda beremo Gospodovo oporoko, ki je bila napisana
seboj! Kakor
prej in smo jo zdaj odprli in je šele sedaj pravilno razumemo.
sem vas jaz
Dal nam je novo zapoved. Boga je mogoče prepoznati samo
ljubil, tako
v ljudeh, ki živijo to zapoved. Jezus je po vstajenju pravzase tudi vi
prav odvisen od našega življenja. Lahko se razodeva samo
ljubíte med
po nas, ki smo njegovo vidno telo.
seboj! Po
Zapoved: »Da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljutem bodo
bil,« ni več ena izmed desetih zapovedi, ki bi se jih otroci
vsi spoznali, učili pri verouku. Je povsem nova zapoved. Beseda »kakor«
(kaqws) v grščini bolj kot »kakor« pomeni »ker«. Ker sem vas
da ste moji
ljubil … Ker sem vam dal svojo ljubezen, jo sedaj imate in lahučenci, če
ko ljubite na nov način. Samo tako je
boste med
torej
mogoča »nova« zapoved. Kadar
seboj imeli
gre le za naš napor, da bi ljubili druljubezen.«
gega, je to še vedno stara zapoved.
(Jn 13,34–35)
Žena, ki je noseča, rodi. Če ni noseča, se lahko še tako trudi, vendar
rodila ne bo.
Kristjani danes potrebujemo nosečnost. »Po tem bodo vsi spoznali,
Odlomki Božje besede
da ste moji učenci, če boste med sena naslednjo nedeljo:
Apd 15,1–2.22–29
boj imeli ljubezen.«
Raz 21,10–14.22–23
Jn 14,23–29

šmarnice

Hilarij,
škof

župnik

sreda, 22. 5.,
Marjeta Kasijska,
redovnica

šmarnice

četrtek, 23. 5.,
Servul Tržaški,
mučenec
petek, 24. 5.,
Marija, Pomočnica
kristjanov

šmarnice

sobota, 25. 5.,

VRTOVIN ob 19.30 šmarnice
za † Viktorja Nusdorferja,
Vrtovin 26a, 8. dan.

Urban I.,
papež

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
26. 5.,
Filip Neri,
duhovnik

šmarnice

GOJAČE ob 19.00
šmarnice
za †† Silvo in Jožeta Bratina,
Gojače 13
ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za † Danilo Podgornik,
30. dan
MALOVŠE ob 19.00
šmarnice
za †† Stojana in Nives Cigoj,
p. n. Malovše 35
RAVNE ob 19.00
šmarnice
po namenu
ni večerne adoracije
ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za †† Alojzijo in Miroslava
Bratina, Kamnje 33
ČRNIČE ob 19.00
šmarnice
za † Frančiško in Rudolfa
Podgornika, p. n. Črniče 12

ob 17.00 poročna maša za Ano
in Jerneja v Dobravljah
KAMNJE ob 7.30
v čast Materi Božji za zdravje in v zahvalo za skupno prehojeno
pot, Vrtovin 13b
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Janka Podgornika in vse †† Fišer, p. n. Črniče 105
KAMNJE ob 10.30
za † duhovnika Jožefa in diakona Draga Podgornika, Vrtovin 24

• Do sobote sem v zdravilišču. Če bo potrebno, pokličite g. Joška Tomažiča 041 636 260 ali brate kapucine
041 233 726 ali tudi mojo mobilno številko.
• Verouk je reden tudi za 3. in 7. r. v Kamnjah in 5. do 8. r. v Črničah. Le 1. in 9. r. nimata verouka.
Mladi se v petek dobite ob 20. uri, priprava na oratorij.
• Srečanje druge zakonske skupine je v sredo ob 20. uri v Kamnjah.
• V soboto bosta sklenila zakonsko zvezo Ana Besednjak s Kukanj in Jernej Humar, ob 17. uri v cerkvi v
Dobravljah. Molimo zanju in vabljeni k poročni maši.
• Romanje bolnikov in starejših na Brezje bo v soboto, 15. junija, z Dekanijsko karitas.
Prijavite se za avtobus Stanku 031 249 202 ali Julijani 068 603 704.
• Drugi Hieronimov shod v Čeljah bo v soboto, 25. 5., ob 10. uri.
• Palačinka za Penlop: Osmošolci se vam zahvaljujemo za vaš prispevek, ki ste ga darovali za posvojenko Penlop. Skupaj smo zbrali 113 evrov. Upamo, da so vam bile palačinke všeč, mi smo uživali v peki. Bog vam povrni!

• V imenu ŽPS hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali k lepemu praznovanju 100-letnice g. Aleksandra Lestana v Črničah. Poskrbeli ste za mnoge stvari in vsem nam je bilo dano lepo praznovanje. Na spletni strani
so fotograﬁje, kdor želi dobiti katero izmed njih, naj sporoči št. fotograﬁje (desni klik miške) na el. naslov:
zupnija.crnice@rkc.si

 Za konec

IME – »Kako je ime najtopleje oblečenemu Afričanu?« »Mabundo Nagumbe.«
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

