ponedeljek, 20. 6.,

KAMNJE ob 19.30

Rajmund, škof

za †† Ano in Ivana Rustja, Kamnje 55
v Šempetru: za †† sestri Silvo in Zorko, p. n. Malovše 30
v Šempetru:
za zdravje v družini, p. n. Vrtovin 45

sreda, 22. 6.,

v Črničah skupna molitev ob 20. uri v cerkvi

četrtek 23. 6.,

-

petek, 24. 6.,

v Vrtovinu skupna molitev ob 20. uri v cerkvi

sobota, 25. 6., dan drž.

-

TRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
26 . 6.,

ni jutranje svete maše

ponedeljek, 27. 6.,

KAMNJE ob 20.00

Florentina, opatinja

torek, 21. 6.,
Pavlin iz Nole, škof
Rojstvo Janeza Krstnika

dvan
dv
anaj
ajst
aj
sta
a in tri
rina
najs
jsta
js
ta ned
edel
elja
el
ja med let
etom
om
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Srce Jezusovo

Marijino brezmadežno Srce

Janez in Pavel,
mučenca
Ema krška,
kneginja

torek, 28. 6.,
Irenej Lyonski,
mučenec

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

RAVNE ob 9.00

za † Vido Bovcon, Ravne 14, 8. dan

KAMNJE ob 10.30

na Trgu sv. Petra: za župnijo
za † Alojza Habjana, Skrilje 91b

za †† Kravos, Potoče 50
v Šempetru: za †† starše Vodeb in Bratina, Kamnje 33
VRTOVIN ob 20.00 od 19.40 spoved, po maši češčenje
za †† Tončetove, Vrtovin 16
drugje: v zahvalo za življenje in priprošnjo, Potoče 49

ČRNIČE ob 19.00

Bogu in Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n. Črniče 52a
KAMNJE ob 20.00 po maši češčenje, molitev za duhovne poklice
za † Dušana in †† starše Lozar in Bajc, Vrtovin 25a

četrtek, 30. 6.,

RAVNE ob 20.00

prvi petek, 1. 7.,

ČRNIČE ob 20.00 od 19.30 spoved, po maši češčenje

Prvi mučenci rimske Cerkve
Estera, svetopisemska žena

prva sobota, 2. 7.,

Evgenija Joubert, redovnica

ŠTIRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
3 . 7.,

Tomaž, apostol,
nedelja Slovencev po svetu

za †† Almo in Franca Kosovela, Ravne 23
za † Nado Smuk, Črniče
SKRILJE ob 8.00 od 7.40 spoved, po maši češčenje

za † Nado Kravos, p. n. Kravos Anglija
ni jutranje maše

ČRNIČE ob 9.00 krst otrok

po namenu, Štrancar, Gojače 3

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

SVETI PAVEL ob 18.00
za †† Tamaro Likar in Pavla Podgornika, Vrtovin 24
v Šempetru: v čast Materi Božji za zdravje, p. n. Gojače 3a

Tudi ti imaš nekaj, kar lahko izgubiš
»Nikoli ne izgubi poguma, sinko moj. Bog te ne bo nikoli
za nič prikrajšal. Če pa ti bo kaj vzel, ti bo v zameno veliko
Vsem pa
več dal. Po Marijini in Davidovi zaslugi sva se še bolj zaljubila
je rekel:
v večno življenje in se prenehala bati smrti. Bog nama ju je
»Če hoče
vzel, vendar nama je v zameno dal večje in bolj odprto srce
kdo iti za
za sprejemanje večnosti že na tem svetu.«
menoj, naj
Zopet navajam del pisma, ki ga je mlada mama Klara skuse odpove
paj z možem napisala malemu sinu. Bral ga je veliko pozneje.
sebi in
vzame
Preprosto mu je pokazala, kako drugače vzeti in nositi križ.
vsak dan
Dala mu je popotnico. »Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga
svoj križ
bo izgubil.« Na videz pretrde besede. Tudi Klara je razumeter hodi
la, da je treba poskrbeti za zdravje; vse je naredila in zelo
za menoj.
veliko ljudi je molilo, da bi ozdravela. A izgubo je obrnila v
Kdor
drugo stran. To je lepota križa. Hudo je, ko otroke pusti mlanamreč
hoče svoje da mama. Prav včeraj sem izvedel za smrt mlade mame treh
življenje
majhnih otrok. Poznal sem jo iz časov mladinskega verouka.
rešiti, ga
To je zelo boleče izgubljanje.
bo izgúbil;
Toda življenje se izgublja na drug način. Tudi ti imaš stvakdor pa
ri,
ki jih lahko za vedno izpustiš in »daš med izgubljene«.
izgubí
Tega
se ne naučimo čez noč. Ko pridobivaš izkušnjo, da ti Bog
svoje
življenje
vzame le zato, da bi ti še več dal, se vedno manj oklepaš. In
zaradi
potem te je vedno manj
mene, ga
strah zase, za svojo pobo rešil.«
dobo, manj se sprašuješ,
(Lk 9,23–24)
koliko bo tvoje življenje
na koncu izpolnjeno, ali
boš naredil dovolj dobreOdlomki Božje
ga ... Vse to se sprašubesede
jemo, dokler še živimo
na naslednjo
nedeljo:
iz sebe. Jezus pa obrne
1 Kr 19,16.19–21
svet na glavo tako, da ne
Gal 5,1.13–18
živi iz svojega jaza. In to
Lk 9,51–62

možnost sedaj daje tudi meni in tebi.
Te dni bom v Rimu verjetno slišal veliko življenjskih zgodb z raznih koncev sveta. Danes, prav danes smo
v družinah poklicani k svetosti. Dogajanje ob svetovnem srečanju družin nima namena pred nas postaviti
idealne družine. Svetosti ne smemo
zamenjati za ideal.
V vsaki družini je prej ali slej treba nekaj izgubiti. Pomembno pa je,
kako izgubljamo. Ljubezen po družinah je danes ranjena. In prav ta ljubezen je pot k svetosti. Tudi spraševanje, kako bi lahko bilo vse drugače, lahko spremeniš v »ljubezensko
izgubljanje«.
Svetost ne gleda z žalostjo nazaj,
temveč vzame križ in hodi naprej.
Vprašanje pa je, za kom zares hodiš
in v koga so uprte tvoje oči.
župnik

NADOMEŠČANJE
Od danes popoldne smo z birmanci devetošolci na romanju v
Rimu. Skupaj bomo na poti, ogledali si bomo glavne znamenitosti. Se priporočamo v molitev.
Od srede zvečer bom s predstavniki Slovenije na svetovnem srečanju
družin in pastoralnem kongresu do
nedeljskega sklepa na Trgu sv. Petra.
Če bo do nedelje potrebno, se obrnite na g. Joška Tomažiča v Šempasu,
št. prenosnega telefona: 041 636 260.
Nedeljski maši na Ravnah in v Kamnjah bo daroval p. Vid Lisjak.
Ker mašni nameni dolgo čakajo,
lahko darujem maše v Rimu, spo-

ročite in naročite
med tednom.
Lepo je, da se
tudi sami med
tednom zberete
k skupni molitvi.
ŠAGRA
V nedeljo bo šagra sv. Janeza in Pavla na Ravnah ob 9. uri, p. Vid bo
blagoslovil nova okna v cerkvi. Tudi
nabirka bo še za okna. Lepo vabljeni tudi od drugod na Ravne. Jutranje maše ne bo.
V nedeljo, 3. julija, bo šagra na
Svetem Pavlu. Tudi ta dan jutranje
maše ne bo. Lepo vabljeni k sveti
maši, ki bo ob 18. uri (dolg dan in
verjetnost vročine). Hvala vsem, ki
skrbite za cerkev in okolico.
U3P MLADOSTI
Vljudno vabljeni na prireditev ob
30-letnici Škofijske gimnazije Vipava, ki bo v četrtek, 23. junija, ob
18. uri v športni dvorani ŠGV.
SREČANJE DRUŽIN
Od srede, 22., do nedelje, 26. junija, bo svetovno srečanje družin pod
naslovom: Družinska ljubezen –
poklicanost in pot svetosti. Srečanja bodo po škofijah in v Rimu.
Srečanje v Rimu spremljate lahko
tudi po medijih. Pri nas v koprski
škofiji bo srečanje v soboto, 25.
junija, v Kopru pri sv. Marku. Začelo se bo z zbiranjem ob 16. uri,
ob
16,30
bo
molitvena ura
za
družine, ob 17.
uri pa sve-

ta maša, ki jo bo vodil g. škof nas lahko nekaj prispeva k temu, da
Jurij Bizjak. Po maši bo družabno smo med seboj povezani, gremo tudi
srečanje!
drugi k drugim in hkrati gojimo pripadnost in sodelovanje s svojo župnijo.
MOLITVENO SREČANJE
posvečenih Jezusovemu in MarijiORATORIJ
nemu srcu bo v soboto, 25. junija,
Začnemo v ponedeljek,
v Logu. Začetek ob 9.30 z molitvi4. julija. Število otrok je
jo rožnega venca, ob 10. uri somaletos omejeno predvidoševanje, ki ga bo vodil škof Jurij.
ma na 60. Animatorji se
KRST OTROK
v nedeljo, 3. julija, bosta v Črničah med
mašo prejela sveti krst
Filip Štrancar,
sin Jerneja in Ane iz Gojač, in
Zala Raspor,
hči Krisa in Sare iz Črnič. Obe družini priporočamo v molitev.

nastanite v župnijskem
domu že v nedeljo. Še
vabim mlade od 9. razreda navzgor, da darujete sebe za
to skupno dobro v župniji; najdi stik
na @oratorijkamnje. Hvala gospodinjam, ki boste skrbele za hrano in priboljške.

HVALA
za vaše darove. Na kvatrno nedeljo ste
PRVI PETEK IN SOBOTA za semenišče in potrebe škofije daroVabljeni k redni spo- vali v Črničah 191,50 evra, v Kamnjah
vedi, češčenju, zakra- 334,50 evra in 100 evrov za oratorij.
mentom.
Pred nami je:

BOLNIKE IN STAREJŠE
• od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8. julija,
Obiskujem v petek do- poletni oratorij;
poldne v Črničah in v soboto v Ka• 3. julija začetek poletnih tednov za mlade v
mnjah.
Stržišču (od 31. julija skupaj mladi, od 11.
do 14. avgusta skupaj odrasli);

PRAZNIK SV. PETRA IN PAVLA
• nedelja, 17. julija, šagra sv. Marjete v Skriljah.
Letos bodo na praznik posvečeni
samo štirje slovenski novomašniki.
V naši škofiji ni nobenega. Vabljeni
k molitvi za duhovne poklice.
PRIDRUŽITEV
V juliju se bo našima župnijama
pridružila še župnija Batuje, župljani iz Batuj in Sela. Vzemimo to
skupaj kot priložnost, ne kot oviro.
Prilagoditi se bo treba na nekoliko
spremenjen urnik maš, zlasti nedeljskih in prazničnih. Vsak izmed

