št. 22/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 28. 5.,
KAMNJE ob 20.00
binkoštni ponedeljek v čast Svetemu Duhu,
Marija, Mati Cerkve p. n. darovalca

GOJAČE ob 20.00
za † Franca Podgornika,
Gojače 30

torek, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za †† Grželj in Črmelj,
Vrtovin 13b

ČRNIČE ob 20.00
za †† Antona in Bredo
Gleščič, p. n. Črniče 94

sreda, 30. 5.,
Kancijan in drugi
oglejski mučenci

SKRILJE ob 8.00
za †† Jožeta in starše Valič,
Skrilje 25

MALOVŠE ob 19.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo
v zahvalo Materi Božji, Malovše 16

četrtek, 31. 5.,

KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
za † Ido Kosovel
za †† Marijo, Antona in
Staneta Čermelja, Kamnje 3b in za †† iz družine,
p. n. Črniče 12
od 19.30 spoved, po maši

obiskanje Device
Marije

litanije pred Najsvetejšim

prvi petek, 1. 6.,
Justin,
mučenec

sobota, 2. 6.,
Blandina,
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za †† Karla in Drago Curk,
Vrtovin 21
od 19.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje
na Sveti Gori ob 11. uri v zahvalo
za sadove veroučnega leta

KAMNJE ob 19.00
za †† starše, Vrtovin 107

ČRNIČE ob 20.00,
za † Lenarta Cigoja,
p. n. darovalca, Gojače 44
uro pred mašo češčenje
Najsvetejšega in spoved

ČRNIČE ob 20.00
za † Albina Ušaja,
p. n. Črniče 56

(srečanje romarjev)
3. 6.
NEDELJA SVETE
TROJICE
Karel Lwanga in
drugi ugandski
mučenci

SKRILJE ob 7.45
za †† Zoro, Ivana in Vojka
Bratina, Skrilje 79
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožico Graabaek ter
Stanka in Jožico Muster,
Vrtovin 7

ČRNIČE ob 9.00
za † Frančiško Krkoč,
p. n. Črniče 69

Pred nami je:
•
•
•
•

četrtek, 7. 6., zapovedan praznik svetega Rešnjega telesa;
nedelja, 10. 6., konec veroučnega leta;
nedelja, 10. 6., Terčeljev pohod;
nedelja, 17. 6., železnomašni jubilej in šagra v Črničah.

 Za konec
MODA – »Strašno, kako se moda spreminja – zdaj nimam več kaj obleči,« reče žena možu, ki je
zatopljen v časopis. On ji, ne da bi jo pogledal, odgovori: »Zavij se v molk.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
binkošti, 27. maja 2012

Tisti čas
je Jezus rekel svojim učencem:
»Ko pride Tolažnik, ki
vam ga bom poslal od
Očeta, Duh resnice,
ki izhaja od Očeta, bo
on pričeval o meni;
in tudi vi pričujete,
ker ste od začetka z
menoj. Še veliko vam
imam povedati, a zdaj
tega ne bi prenesli. Ko
pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v
vso resnico, ker ne bo
govoril sam od sebe,
temveč bo povedal,
kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje
reči. Poveličal me bo,
ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima
Oče, je moje, zato
sem vam rekel:
Iz mojega jemlje
in vam bo oznanjal.«
(Jn 15,26–27; 16,12–15)
Odlomki Božje besede
na nedeljo Svete Trojice:
1. berilo: 5 Mz 4,32–40
2. berilo Rim 8,14–17
evangelij: Mt 28,16–20

Razpokana zemlja
Ko bi mogli nekatere stvari narediti za več
časa vnaprej! Ko bi se lahko najedli, napili, zalili
rastline, napojili zemljo ...
Opazujem zemljo sedaj spomladi. Kako hitro
se v njej pojavijo razpoke! Pride dež, in že je
zemlja spet suha. Suha pa je zaradi bujne rasti.
Zakaj binkošti, zakaj Sveti Duh? Je to le
sklep nekega obdobja, velikonočnega praznika,
je nekaj, kar zaokroža, končuje? Brez binkošti
ni Cerkve in ni Božjega življenja. Sveti Duh je
za kristjane kot voda za življenje narave. Brez
njega bi si vero naredili po svoje. Poskušali bi si
življenje zagotoviti vnaprej. Toda živeti, resnično živeti pomeni zalivati. Ne le zalivati, ampak
sprejeti, da je tvoje življenje odslej »obsojeno«
na zalivanje.
Večkrat slišim pozive razmišljujočih ljudi, da
je treba s to družbo nekaj narediti, da živimo v
bivanjski praznini, da se utapljamo v krizi vrednot. Ko se zamajejo na videz trdne stene sedanje zahodne civilizacije,
se pogosteje sprašujemo,
čemu sploh živimo. Kaj nas
bo res osrečilo? Katera
lepota nas bo izpolnila in
potegnila iz brezna niča
in nesmisla?
Ko tako berem, poslušam in opazujem, se
mi zdi, kot da bi videl
pred seboj spomladansko izsušeno in
razpokano zemljo, na

njej pa veliko ljudi, ki si iskreno
prizadevajo, da bi nekaj lepega in
dobrega ustvarili. Opazujem veliko
željo po povezovanju in druženju,
željo po nekaj več, kot je nakupljena zelenjava vsakdanjih dogodkov
ter ljudskih in medijskih govoric.
Smo kot bilke, ki hočejo živeti,
zato je normalno, da občutimo suhoto zemlje.
Želimo živeti, toda tega življenja
nimamo v lasti. To nam sporočajo
binkošti. Sveti Duh se nam želi dajati sproti. Le zakaj bi radi imeli srečo
kar zagotovljeno in v svojih rokah?
Sveti Duh nam pričuje, ne moreš resnično živeti in hkrati ob sebi
ne priznati drugega. To je običajno
glavna težava, da človek ne pride do
žive vere. Lahko imaš 10, 20 ali 60
let. Vedno je treba sprejeti zalivanje.
Lahko si zagledan v razpokano
zemljo, lahko pa se prav ob tej zemlji veseliš dežja; to je Božje življenje, to so binkošti.
župnik
Obvestila:
VEROUK
S tem tednom se končuje reden
verouk. Kdor ne bo zaključil z znanjem in nalogami, bo moral nadaljevati v juniju. Za prejete darove
v tem letu se bomo zahvalili 10.
junija.
V Kamnjah v tem tednu tudi spoved
za veroučence, pri verouku ali pred
mašo v četrtek ali petek.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Ponovno vabljeni k rednemu prejemanju zakramenta sprave in češčenju Najsvetejšega.

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V župniji Kamnje tokrat obiskujem v
petek dopoldne.
ŠMARNICE
V četrtek končujemo šmarnično pobožnost. Hvala vsem, ki ste skrbeli
za organizacijo in spodbudo. Pohvala
otrokom, ki ste šmarnice redno obiskovali in vztrajate do konca.
70-LETNICA MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA
V sredo, 30. maja, bo preteklo 70
let od mašniškega posvečenja msgr.
Aleksandra Lestana. Ob tem lepem
in redko doseženem jubileju mu iz
srca čestitamo. Njegovo železno
mašo bomo praznovali v nedeljo,
17. junija.
KRST OTROK
Na binkoštno nedeljo bo poleg Mete,
Žane in Eme sveti krst prejel tudi
Kevin, sin Mateja Živca in Marinke
Lozar, Vrtovin 25a.
Novokrščence in njihove družine
spremljajmo z molitvijo in se veselimo vsakega novega življenja.
ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
Gremo v soboto ob 8. uri. Zaenkrat
nas je prijavljenih 16, kar
ni dovolj za avtobus; ali
gremo z avtobusom, bo
znano po četrtku, sicer
ste naprošeni starši za
pomoč s prevozom. Na
Sveti Gori se bomo srečali z živahno
družbo otrok iz drugih župnij. Na poti
nazaj se bomo ustavili na zasluženem sladoledu.
Romanje se imenuje mavrično, vendar je namenjeno vsem otrokom.
Vabljeni strežniki, mladi pevci, mavričarji, šmarničarji in drugi otroci,
seveda tudi starši, da pridete zraven.
Prijavnica je na spletu ali zadaj v cerkvi.

SREČANJE ROMARJEV
Dobimo se v Kamnjah pri sveti
maši v sobito ob 19. uri, osvežili
bomo sporočilo in doživetje našega
romanja. Potem se bomo v dvorani
dobili na ogledu fotografij in posnetkov z romanja in druženju. K sveti
maši in druženju ste vabljeni tudi
tisti, ki niste bili na romanju.

Škof ordinarij je prvi pastir škofije. Skupaj z drugimi škofi in papežem je neposredni naslednik apostolov. Cerkev je
postavljena
na tem živem temelju, zato jo
imenujemo
apostolska.
Novi škof je
DRUŽENJE ZAKONCEV
za nas dar
Družine zakonskih skupin se dobimo v v teh prelonedeljo, 3. 6., na druženju pri lovski koči mnih časih zaradi svoje močne vere, pona Nanosu; odhod po maši ob 9. uri.
udarjanja vsebine in očetovske drže do
duhovnikov in vernikov.
MAŠA ZA MLADE DRUŽINE
Kratek življenjepis:
Sveta maša ob prvih sobotah v Logu
pri Vipavi: vabljeni to soboto ob 19. uri. Rodil se je v naši bližini, na Colu, 22.
februarja 1947 kot najstarejši sin v
družini s štirimi otroki. Pet razredov
SHOD V LOGU
osnovne šole je končal na Colu, zadnje
V nedeljo je drugi letošnji shod v
tri pa v Ajdovščini. Gimnazijo je obiLogu. Spovedovanje od 16. ure daskoval v semenišču v Vipavi, bogoslovlje, sveta maša ob 17. uri. Tokratna
tema: Človek je izpostavljen nevarno- je pa na Teološki fakulteti v Ljubljani.
sti v spoznavanju dobrega in hudega. V duhovnika je bil posvečen 29. junija
1971 v Logu pri Vipavi.
BIRMANCI
Po duhovniškem posvečenju je bil sprpotrjen je prostor, kamp Nadiža in
va nekaj mesecev kaplan v Sežani,
datum 22., 23. junij. V nedeljo, 10.
nato v Ilirski Bistrici, leto dni župnijski
junija, se bomo po sveti maši dobili na upravitelj na Planini in na Ustjah. Med
kratkem srečanju s starši birmancev. letoma 1976 in 1983 je študiral Sveto
pismo in doktoriral na Papeški univerzi
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV Urbaniana. Bil je spiritual v malem sese bliža, odhod v soboto, 16. junija.
menišču v Vipavi in hkrati duhovni poPrijavite se čim prej voditeljem Kari- močnik v župniji Šturje. Od leta 1983
tas: Stanko Rovtar, 364 63 42, 031
je bil predavatelj svetopisemskih ved
249 202 in Julijana Bric, 366 68 06,
na Teološki fakulteti v Ljubljani, od leta
040 888 420.
1997 do 2000 pa tudi duhovni voditelj
bogoslovcev v Ljubljani.
NOVI ŠKOF ORDINARIJ
Papež Benedikt XVI. je pred binko- Papež Janez Pavel II. ga je 13. maja
2000 imenoval za koprskega pomoštnim praznikom imenoval novega
žnega škofa, naslovnega škofa v Gerškofa ordinarija v naši škofiji. Veselimo se imenovanja dosedanjega giju. Posvečen je bil 5. julija 2000.
Za škofovsko geslo si je izbral besede
pomožnega škofa dr. Jurija Biziz svetopisemske knjige preroka Agejaka. Želimo mu predvsem Božje
ja: »Pogum, vse ljudstvo v deželi«
modrosti in moči pri zelo naporni
(Ag 2,4).
nalogi.

