
Bogoslužje:  

 Za konec

SPIS – Otroci so v šoli dobili domačo nalogo: »Opiši v sto besedah, kako ste preživeli konec tedna.«  Janezek je 
napisal: »Ta vikend smo se nameravali odpeljati z družino k teti. Naložili smo se v avto in ta nikakor ni hotel vžgati. 
Žalostni smo izstopili, le oče je ostal v avtomobilu in izrekel ostalih 60 besed, ki pa niso primerne za nalogo.«

ponedeljek, 14. 6.,
Valerij in Rufi n,
mučenca

KAMNJE ob 20.00      strežniki ob 19. uri
za †† Jagodnik, Potoče 48

torek, 15. 6.,
Vid,
mučenec

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Rebek in vse †† iz družine, Črniče 83
VRTOVIN ob 20.00
v čast Materi Božji, v dober namen, Vrtovin 17

sreda, 16. 6.,
Tihon,
škof

ČRNIČE ob 19.00
na čast sv. Jožefu, p. n. darovalca
SKRILJE ob 20.00
za Alojza Habjana, Skrilje 91b

četrtek 17. 6.,
Rajner,
samotar

RAVNE ob 20.00
za † Srečka Bovcona, Ravne 14

petek, 18. 6.,
Marko in Marcelijan,
mučenca

V Črničah spoved in vaje za prvoobhajance ob 18.30
VRTOVIN ob 20.00  za † Alojza Rovtarja, Vrtovin 71c

sobota, 19. 6.,
Nazarij,
prvi koprski škof

SKRILJE ob 8.00
za † Ingrid, p. n. Skrilje
ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Ušaj. p. n. Črniče 78a      ob 21.00 večernice na Zoomu

DVANAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 20. 6.,
Florentina,
opatinja

KAMNJE ob 7.00
za † Emo Rijavec, p. n. Skrilje 1
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
po namenu
KAMNJE ob 10.30
za † Ivanko Vodopivec, Kamnje 16, p. n. darovalca
SVETI PAVEL ob 10.30  (če bo slabo vreme, v Črničah)
za prvoobhajance in njihove družine, p. n. darovalca              

»Kako Bog izraža ljubezen? Z velikimi stvarmi? Ne.« Tako 
pravi papež Frančišek in nadaljuje: »Pomanjša se, pomanjša 
se, pomanjša se s temi dejanji nežnosti, dobrote. Postane 
majhen. Približa se. In s to bližino, s to pomanjšanostjo nam 
daje razumeti veličino ljubezni. Veliko se lahko razume preko 
majhnega.« 

V časih naglih sprememb živimo. In marsikoga  lahko za-
jame malodušje. Dobro se ne vidi, le slabo vidi vsak dan in 
vsak teden znova. Mark Twain je zapisal: »Večerne novice se 
začnejo z 'dober večer', nato sledi razlaga, zakaj to ne drži.«

Slabo se zdi, kot da prevladuje. Vprašanje pa je, kam gle-
damo, v kaj smo zazrti. Toda dobro je na začetku vedno skri-
to. In če bi čakali, da bo vidno, ne bi začenjali. Tudi hostija z 
oltarja je majhna. Vsak teden me spominja na to skrivnost. 
Hostija je lahko le iz pšeničnih zrn. Hrani nas, da med te-
dnom ne bi nasedli videzu. To je danes glavna skušnjava. 

Toda to malo zrno potrebuje vztrajnost in zvestobo. »V ma-
lem si bil zvest, čez veliko te bom postavil« Mt 25,21. Tudi 
praznovanja krsta, prvega svetega obhajila, birme so nekaj 
lepega. In prav je tako. Toda zahtevajo zvestobo v malem, 

saj brez tega ostanemo le pri 
zunanjem. Ko bomo začenjali 
pri majhnem, bo lepo tudi na 
zunaj.

Starši dolgo sejete seme-
na v srca otrok. Pride čas, ko 
se vam lahko zdi, da ni veliko 
ostalo. Tedaj je treba vztraja-
ti. Tedaj je treba hraniti našo 
odraslo vero, da lahko vztraja-
mo in verjamemo v tisto skri-
to zrno. Mladi nas danes tudi 

»Kako naj 
ponazori-
mo Božje 
kraljestvo 
in s kakšno 
priliko naj 
ga pred-
stavimo? 
Takšno je 
kot gorčíč-
no zrno, ki 
je takrat, 
ko se vseje 
v zemljo, 
manjše 
od vseh 
semen na 
zemlji. 
Mr 4,30–31

Veliko se razume preko majhnega

Odlomki Božje 
besede 
na naslednjo 
nedeljo
Job 38,1.8–11
2 Kor 5,14–17
Mr 4,35–41
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ŠAGRA SVETEGA VIDA
Danes dopoldne v Črničah vabljeni k 
češčenju in sveti maši.

PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo bo 15 
otrok iz obeh 
župnij skupaj 
pristopilo k pr-
vemu svetemu 
obhajilu. Pod-
pirajmo njihove 
družine z mo-
litvijo. Praznik 
bomo obhajali 
pri zunanjem 
oltarju na Sve-
tem Pavlu, če 

bo slabo vreme, pa v cerkvi v Čr-
ničah.
Zunaj število ni tako omejeno in lah-
ko pridete tudi sorodniki. Če bi kdo 
od starejših želel prevoz, mora prej 
sporočiti. Zanje bo posebej prevoz, 
drugi ne hodimo z vozili do cerkve, 
pridimo peš.
V Kamnjah bo ob 10.30 daroval sve-
to mašo g. Jože Ličen iz Branika.

STREŽNIKI
Vse strežnike vabim, da se dobimo 
v ponedeljek ob 19. uri kar sku-
paj v Kamnjah. Imeli bomo nekaj 

zabavnih iger in kviz pa 
še kaj sladkega. Lahko 
pridete tudi novi, ki se 
boste pridružili. Kdor 
more, naj ostane še pri 
maši ob 20. uri.

KIPARJI IZ KAMNA NA SVETEM PAVLU
V soboto dopoldne bodo po 9. uri 
na Svetem Pavlu ustvarjali kiparji 
kiparsko kamnoseške delavnice Da-
njela Rovana iz Vrhpolja. Prihajajo 
z raznih koncev, tudi iz Kamenj in 
Vrtovina. V počastitev Svetega Pa-
vla bodo ustvarjali podobe. Veseli 
bodo vašega obiska v soboto dopol-
dne. Podobe bodo ostale med nami 
v spomin na letošnje obletnice.

ROMANJE BOLNIKOV 
IN STAREJŠIH NA BREZJE

Romanje bosta v sobo-
to, 19. junija, ob 10. uri 
prenašala v živo TV Slo-
venija in RA Ognjišče.
Letos bo organizirano v 
skladu z epidemiološki-

mi razmerami, ne bo organiziranih 
prevozov. Navzoči bodo lahko le 
predstavniki organizatorja in po-
močnikov ter posamezni predstav-
niki bolnikov in invalidov.

NA PRAZNIK, 25. JUNIJA,
že sedaj lepo vablje-
ni na Svetega Pavla 
ob 17. uri. Med nami 
bo g. škof Jurij Biz-
jak. Daroval bo mašo 
za domovino. Praznovali bomo 30. 
rojstni dan samostojne Slovenije, 
75-letnico svetišča v spomin vsem 
žrtvam vojne in se spominjali posta-
vitve leta 1521 prve v listinah doku-
mentirane cerkve na Školju. Ob tej 

preizkušajo in preverjajo, ali smo 
pristni, ali je vse skupaj le pozuna-
njenost. Mladi od nas pričakujemo, 
da verjamemo vanje in jim zaupa-
mo. Ko nekdo zna videti v tebi tisto 
malo zrno, zmoreš iti naprej. Iščimo 
gorčična zrna!

župnik

»Domača naloga« v tem tednu
Ta teden sem pozoren na opoldansko 
zvonjenje in vsaj v srcu zmolim Angel 
Gospodov. Obnovim to navado.

priložnosti je izšla nova knjižica 
Prvi spomenik slovenske sprave, 
ki si jo boste lahko tudi priskrbeli. 

HVALA
V Črničah ste za župnijo darovali 
217,70, v Kamnjah pa 368,20 evra. 
Hvala za vaše darove.
Hvala vsem, ki ste pomagali, da 
bomo lahko do oratorija uredili 
nove skupne sanitarije v župnij-
skem domu v Kamnjah.

Pred nami je:
• nedelja, 20. 6., praznik prvega svete-

ga obhajila (skupaj iz obeh župnij);
• petek, 25. 6., dan državnosti, prazno-

vanje na Svetem Pavlu;
• ponedeljek, 28. 6., začetek oratorija 

»originalen.sem«
• nedelja, 4. 7., začetek tednov duhov-

nosti v Stržišču.

Iz govorov papeža Frančiška
Praznik Srca Jezusovega, 
8. 6. 2018

Nismo mi tisti, ki 
smo ljubili Boga, 
ampak nas je On 
prvi ljubil. To resnico 
so preroki izražali s 
simbolom mandlje-
vega drevesa, ki spomladi prvo 
cveti. In takšen je Bog, vedno je 
prvi. Prvi nas čaka, prvi nas ljubi, 
prvi nam pomaga.

Morje brez obale in brez dna
A Božje ljubezni ni lahko razume-
ti. Apostol Pavel v današnjem dru-
gem berilu govori o nedoumljivem 
Kristusovem bogastvu (glej Ef 3,8-
12.14-19), o skriti skrivnosti. Je 
ljubezen, ki je ni mogoče razume-
ti, Kristusova ljubezen, ki presega 

vsako znanje. Presega vse. Tako velika 
je Božja ljubezen. Neki pesnik je rekel, 
da je kakor morje brez obale in brez 
dna, kot morje brez meja. To je ljube-
zen, ki jo moramo razumeti, ljubezen, 
ki jo prejemamo.

Božja pomanjšanost
Gospod nam je skozi zgodovino zveli-
čanja razodel svojo ljubezen, bil je velik 
pedagog. Bog svoje ljubezni ni razodel 
z močjo, ampak – kot pravi – »učil sem 
jih hoditi, držal sem jih za roko, skrbel 
sem zanje«. Za roko, blizu, kakor oče.
Kako Bog izraža ljubezen? Z velikimi 
stvarmi? Ne. Pomanjša se, pomanjša 
se, pomanjša se s temi dejanji nežno-
sti, dobrote. Postane majhen. Približa 
se. In s to bližino, s to pomanjšanostjo 
nam daje razumeti veličino ljubezni. Ve-
liko se lahko razume preko majhnega.«

Božja ljubezen v malem
In končno, Bog pošlje svojega Sina, 
pošlje ga »v mesu«. Sin »poniža sa-
mega sebe vse do smrti«. To je skriv-
nost Božje ljubezni: največja veličina, 
izražena v najmanjši majhnosti. Na ta 
način lahko razumemo tudi krščansko 
pot: Ko nas Jezus želi naučiti, kakšna 
mora biti kristjanova drža, nam pravi 
malo stvari. Pokaže nam tisti slavni 
protokol, po katerem bomo vsi mi so-
jeni (glej Mt 25). In kaj pravi? Ne pra-
vi: 'Mislim, da je Bog takšen. Razumel 
sem Božjo ljubezen.' Pravi: 'Jaz sem 
v malem naredil Božjo ljubezen. Dal 
sem jesti lačnemu, dal sem piti žejne-
mu, obiskal sem bolnega, jetnika.' Dela 
usmiljenja so ravno pot ljubezni, ki nas 
jo Jezus ves čas uči s to veliko Božjo 
ljubeznijo.« 


