
NOVI ČASI – Nedeljsko popoldne, družina je ravnokar pojedla kosilo. Vnuk: »Hvala nona, dobro si 
skuhala. Zdaj grem pa še malo na facebook pogledat!« Stara mama: »Nikamor ne boš šel, ker ti 
luč na motorju ne dela!«

Bogoslužje:

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

ponedeljek, 24. 6.,
Rojstvo Janeza 
Krstnika

GOJAČE ob 19.00
na čast Materi Božji za zdravje, p. n. Gojače 8

torek, 25. 6.,
Doroteja, mistikinja
Dan državnosti

ČRNIČE ob 19.00                                   
za † Danila Kosovela, p. n. Črniče 63a

sreda, 26. 6.,
Janez in Pavel, 
mučenca

MALOVŠE ob 19.00
po namenu

četrtek, 27. 6.,
Ema Krška,
kneginja

RAVNE ob 19.00
na čast Materi Božji za zdravje, Ravne 10a
ni večerne adoracije

petek, 28. 6.,
Srce Jezusovo 
Irenej, Lyonski,
škof, mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za †† Vido in Stanka Šateja,
Vrtovin 68

ČRNIČE ob 19.00
za †† Iva Lebana, 
p. n. Črniče 79

sobota, 29. 6.,
Peter in Pavel, 
apostola

POTOČE ob 20.00
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22

ČRNIČE ob 19.00           
za †† starše Kosovel in †† brate,
p. n. Črniče 12

TRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 30. 6.
prvi mučenci rimske 
Cerkve

ni jutranje maše v Kamnjah

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo

RAVNE ob 9.00
na čast Materi Božji za zdravje, p. n. Ravne

KAMNJE ob 10.30
za zdravje, p. n. Vrtovin

KAMNJE OB 14.00 
krst otrok

SVETI PAVEL ob 17.00
za †† Pavla Podgornika in Tamaro Likar, Vrtovin 24
(če bo zelo slabo vreme, v Vrtovinu ob 18.00)

 Za konec

Božja samota

Vsem pa je 
rekel: »Če 
hoče kdo iti 
za menoj, 
naj se od-
pove sebi 
in vzame 
vsak dan 
svoj križ 
ter hodi 
za me-
noj. Kdor 
namreč 
hoče svoje 
življenje 
rešiti, ga 
bo izgubil; 
kdor pa iz-
gubi svoje 
življenje 
zaradi 
mene, ga 
bo rešil.«
Lk 9, 23–24

23. junija 2019

št. 25/19

dvanajsta nedelja med letom

Odlomki Božje
na naslednjo nedeljo:
1 Kr 19,16.19–21
Gal 5,1.13–18
Lk 9,51–62

Kako različne ljudi Bog kliče in z njimi sodeluje. Ko smo kdaj 
skupaj z duhovniki na kakšni slovesnosti, razmišljam, kako 
različni smo. Vsak je original. Že od rojstva vsak drugačen, 
potem pa še skozi vzgojo in življenje vsak po svoje obdelan. 

Bog ne potrebuje popolnih. Prav zato tudi za oznanjevalce 
evangelija kliče takšne in drugačne. Ali ni to velika spodbuda 
za vse vernike. Nič hudega, če sem nepopoln, če mi nekatere 
stvari ne grejo in ne grejo. Bog želi vse vključiti, vse »pora-
biti«. Bog se je odločil, da bo v Kristusu začel graditi Cerkev 
iz samih okrušenih zidakov. Pravzaprav kamnov. Kajti zidaki 
so že narejeni po nekem modelu, kamni pa ne. 

Sprašuje pa mene in tebe: »Kaj pa ti praviš, kdo sem?« To 
pa ja. Kajti od tega odgovora je odvisno, kaj boš na zemlji 
zidal. Ali boš gradil na sebi ali na nečem večjem. Ko zares 
sprejmeš vero v Kristusa, postajaš del veliko večje zgodbe. 
To je velika skrivnost krsta, na katero smo kar pozabili.

Da smo duhovniki in drugi kristjani druščina nepopolnih do-
kazuje tudi evangelij. Apostoli so bili v neposredni šoli, pri 
samem Učitelju. Ko so se vrnili s »prakse«, jih je vprašal, kaj 
pravijo ljudje. Še vedno ga imajo v večini le za preroka. Toli-
ko oznanjevanja in še vedno je tako težko sprejeti Boga. Tudi 

danes se tako lahko pogovar-
jamo med seboj o vrednotah, 
o vzgoji, navadah … Kako tež-
ko se lotimo pogovora o Bogu 
kot Bogu in človeku.

Jezus je molil »na samotnem 
kraju« in »z njim so bili učen-
ci«. Beseda, ki jo evangelist 
tu rabi, dejansko pove, da je 
bil Jezus zelo sam. Samota je 
v tem, da svet večinoma ne 



ROMANJE V RIM
Jutri zjutraj odhajamo z lanskimi 
birmanci z vlakom na romanje v 
Rim. Dobimo se na železniški po-
staji v Monfalconu (Tržič) do 7.45. 
Vračamo se v četrtek zvečer. Pripo-
ročamo se za molitev.
Če bo potrebno, se obrnite na g. 
Joška Tomažiča 041 636 260 ali bra-
te kapucine 041 233 726.

ŠAGRA
V nedeljo je spremenjen red maš. 
Šagra na Ravnah in Svetem Pavlu.
Lepo vabljeni na Svetega Pavla ob 
17. uri.

V POTOČAH
V soboto, na praznik apostolov Pe-
tra in Pavla bo sveta maša pri ka-
pelici v Potočah, lepo vabljeni.

KRST OTROK
V nedeljo bodo 
v Kamnjah ob 
14. uri prejeli 
sveti Krst:

Ajda Rovtar, hči Tomaža in Erike 
iz Kamenj;
Eliza Jerkič, hči Urbana in Urške 
iz Potoč;
Rudi Širok, sin Nataše in Damjana 
iz Kamenj,
Viktorija Bratina, hči Petre in 
Marka iz Kamenj.
Njihove družine priporočamo v mo-
litev.

sprejme resnice o resničnem Bogu in 
večnem življenju.

In kako pomembno je, da znamo 
sredi te samote tudi mi prav moli-
ti. Jezus je vedel, kam svet gre in 
vendar je ostal miren. Ves čas je bil 
v stiku z Očetom. Živel je skupaj z 
njim kot Bog in človek.

Ob srečanju z lastno nepopolnostjo 
in nepopolnostjo drugih tudi mi prej 
ali slej doživimo to posebno samoto. 
Ne bojno se torej, saj je to prava, 
Božja samota.

župnik

ORATORIJ
Naslednji ponedeljek 
začnemo oratorij. Pri-
jave oddajte čim prej. 
Vse informacije so na 
spletni strani. 

Hvala že vnaprej animatorjem in 
gospodinjam in drugim, ki boste 
sodelovali.

ANIMATORJI
Dobimo se že v soboto dopoldne, 
da bomo ves dan preživeli skupaj in 
se pripravljali. Oratorij nas bo letos 
ob zgodbi Petra Klepca vzgajal za 
moč prošnje, moč odpuščanja, (po)
moč, moč spoznanja, moč svetega 
zakona.

3. HIERONIMOV SHOD
bo v soboto, 29. 6. v Kozani. 
Ob 17. uri sveta maša, po njej 
predavanje Blaža Kernela. Na za 
shod še posebej vabljeni vzgoji-
telji in učitelji.

NABIRKE
Na tretjo nedeljo v juniju smo pri 
nabirki namensko zbrali v Črni-
čah za menjavo oken 411,30 €, 
v Kamnjah za obnovo zvonika pa 
450,90 €. Hvala vsem darovalcem.
V Črničah smo doslej skupno 
namensko zbrali 2.873 €. Dobili 
smo tudi potrditev, da žal nismo 
bili izbrani na razpisu.
V Kamnjah nam je od celotne in-
vesticije zahvaljujoč vašim daro-
vom ostalo le še 5.900 dolga. 

Iz jutranjih nagovo-
rov papeža Frančiška
torek, 11. junija

Krščansko življenje je služenje
in ne posluževanje 
Krščansko življenje je za služenje. Zelo 
žalostno je, ko najdemo kristjane, ki na 
začetku svojega spreobrnjenja ali ko 
ozavestijo, da so kristjani, služijo, so 
odprti za služenje, služijo Božjemu ljud-
stvu, a potem se začnejo posluževati 
Božjega ljudstva. To zelo boli, zelo boli 
Božje ljudstvo. Poklicanost je poklica-
nost k služenju, ne da se 'poslužujemo 
nečesa'.
Z Bogom se ne trguje
Zveličanja ne moremo kupiti, ampak 
nam je dano zastonj. Bog nas rešuje za-
stonj, ne zaračunava nam. In kakor je 
Bog storil z nami, tako moramo tudi mi 
delati z drugimi. Ravno v tem je zastonj-
skost Boga. In to je ena najlepših stvari, 
V svojem duhovnem življenju imamo ve-
dno to nevarnost, da zdrsnemo na ra-
ven plačevanja. Vedno, tudi ko govorimo 
z Gospodom, kakor da bi mu hoteli dati 
neko podkupnino. A stvari ne potekajo 
na ta način, ne po tej poti. 'Gospod, če ti 
storiš to, ti bom jaz dal to.' Če naredim 
to obljubo, mi to razširi srce, da lahko 
prejmem tisto, kar je že zastonj za nas
Takšen odnos zastonjskosti z Bogom je 
to, kar nam bo pomagalo, da ga bomo 
imeli tudi z drugimi tako pri krščanskem 
pričevanju kot krščanskem služenju v 
pastoralnem življenju pastirjev Božjega 
ljudstva. Spotoma. Služite in dajte gratis 
to, kar ste gratis prejeli. Naše življenje 
svetosti naj bo razširitev srca, da bodo 
Božja zastonjskost, Božje milosti, ki že 
so tam, ki so zastonj in nam jih On želi 
podariti, lahko prišle v naše srce.


