Nameni svetih maš:
ponedeljek, 11. 6.,

št. 24/12

ni svete maše

GOJAČE ob 20.00
za †† Zoro, Marijo in Bernardo
Cigoj, p. n. Gojače 17

torek, 12. 6.,
Adelajda,
redovnica

VRTOVIN ob 20.00
za † Marijo Boltar,
Vrtovin 120, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
po namenu darovalca

sreda, 13. 6.,
Anton Padovanski,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 20.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 20.00
za žive in †† Rogelj in Cigoj,
p. n. Malovše 37

četrtek, 14. 6.,
Valerij in Rufin,
mučenca

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Prosen,
Potoče 33

ČRNIČE ob 20.00
za † Benjamina Valiča,
p. n. Črniče 25

petek, 15. 6.,
Srce Jezusovo
Vid, mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za † Jožka Kandusa,
Vrtovin 30, 30. dan

ČRNIČE ob 20.00,
za † Vidota Kodriča,
p. n. Črniče 70

sobota, 16. 6.,
Marijino
brezmadežno Srce

POTOČE pri kapelici ob 18.30
za † Jožeta Pegana,
Potoče 40a

ČRNIČE ob 20.00
po namenu,
od 19. ure možnost za spoved,
ob 19.30 priprava in spoved za
veroučence

17. 6.
11. NEDELJA
MED LETOM
Marcijan,
mučenec

ni jutranje svete maše

Barnaba,
apostol

ČRNIČE ob 10.00
na čast sv. Vidu v zahvalo za
vse duhovne
in gmotne darove
za župnijo
po maši procesija

KAMNJE ob 8.45
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22

UMESTITEV ŠKOFA JURIJA
Novi škof Jurij Bizjak in upokojeni
škof Metod Pirih vljudno vabita na
umestitev novega koprskega škofa
v soboto, 23. junija, ob 10. uri v
stolnici v Kopru.
Še posebej ste vabljeni župnijski
sodelavci in župljani.

Pred nami je:
• petek, 22. 6., dan molitve in posta za
domovino pred praznikom državnosti;
• petek, 22. 6., taborjenje z birmanci
in animatorji;
• sobota, 23. 6., umestitev novega koprskega škofa;

 Za konec
ZOBJE – Gasilec je nesel iz gorečega stanovanja starejšo damo. »Babica, še malo stisnite zobe!« ji je
dajal poguma. »Moj Bog,« je zastokala žena, »potem morava nazaj, pozabila sem jih na nočni omarici.«
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
10. nedelja med letom, 10. junija 2012

Tisti čas
je Jezus
prišel s
svojimi učenci v hišo.
Spet se je zbrala množica, tako da še jesti
niso utegnili. Ko so
njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da
bi ga na silo odvedli,
kajti govorili so, da ni
priseben. Pismouki, ki
so prišli iz Jeruzalema,
so govorili: »Belcebub
ga je obsedel in s poglavarjem hudih duhov
izganja hude duhove.«
Tedaj jih je poklical k
sebi in jim v prispodobah govoril: »Kako
more satan izganjati
satana? Če je kraljestvo samo proti sebi
razdeljeno, takšno
kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama
proti sebi razdeljena,
takšna hiša ne more
obstati.
(Mr 3,20–25)
Odlomki Božje besede
na 11. nedeljo med letom:
1. berilo: Ezk 17,22–24
2. berilo 2 Kor 5,6–10
evangelij: Mr 4,26–34

Notranji boj
Prihodnjo nedeljo praznujemo železomašni
jubilej, obletnico, kakršno dosežejo le redki izbranci. G. Aleksander Lestan bi lahko pripovedoval o mnogih (pre)izkušnjah (obljubil mi je,
za prihodnja oznanila), ki so njegovo človeško
in duhovniško pot kalile do vedno večje trdnosti železa.
Rad opazujem starejše ljudi in se ob njih
učim. Mnogi izmed njih, vendar ne vsi, postajajo z leti v sebi vedno bolj trdni in preizkušeni,
na zunaj pa mehki in blagi. Ali ni to pot, ki nam
jo ponuja Kristus? Nobenemu mlademu ne
obljublja rdeče preproge. Obljublja pa pot, da
v resnici najdeš novo življenje, postaneš novi
človek. Živeti z Bogom ni lahko, a je najlepše.
Z njim se življenjska razočaranja in tegobe lahko spremenijo v notranjo trdnost. Na zunaj pa
te želi narediti vedno bolj žlahtnega, plemenitega, mehkega in sijočega. In kako to mehkobo
dosežemo?
Verjetno je naš jubilant v svojem življenju
moral skozi zunanje pa tudi notranje boje. In
mislim, da je skrivnost prav v teh
notranjih. Vsak človek, ko zapusti puberteto in stopi v dnevno
vročino odrasle dobe, se prej ali
slej sreča z nekaterimi dvojnostmi v sebi. Resnični podvig ni,
da osvojiš vesolje, da postaneš svetovni prvak ... Resnični podvig je, da dosežeš spravo med vsemi dvojnostmi, ki jih
nosiš v sebi. Podvig je, da osvojiš

prostrano notranje vesolje. Jezus
jasno govori o satanu, ki razdvaja.
Kraljestvo, ki je razdeljeno, propada. Človek, ki je v sebi razdeljen,
bo množil jezo in obtoževal drugega, s tem sta začela Adam in Eva.
Ko torej resnično odpustiš sebi
in drugim, se na tvoj obraz naseli
mehkoba. Takrat začneš imeti rad
človeka, ker je človek.
Železomašni jubilej kliče k ponotranjenju. Ko te Kristus vodi proti
notranji trdnosti, železu, šele takrat postajaš na zunaj žlahtnejši,
Božji. Zunanja lepota in plemenitost sama po sebi ne peljeta v notranjo trdnost. Božja pot je obratna. Po notranji trdnosti pridemo
do zunanje žlahtnosti. Kakšno veselje je videti starejšega, notranje
spravljenega človeka!
Vsakdanje reklame in proizvodnja novic izkoriščajo našo notranjo razdeljenost. Živimo v utvari,
da jo bomo pozabili, da bo minila
sama od sebe. Ne sam, ampak v
odnosu, le z Drugim se lahko z lastno razdeljenostjo spoprimeš. Je
nekdo, ki lahko prežene iz tebe notranjega nemirnega sovražnika, in
postal boš trden človek.
župnik

Obvestila:
TERČELJEVA POT
Danes, v nedeljo, vabljeni na Trečeljevo pot in k zaključni maši za domovino ob 16. uri v Čienčji dolini
na Kovku. Več na spletni strani.
OB ZAKLJUČKU VERUČNEGA LETA
velika hvala vsem katehistinjam in
katehetu, zborovodjem ter vsem, ki
vse leto žrtvujete svoj čas za druge
dajavnosti z otroki im mladimi!

DELO NA SVETEM PAVLU
Kdor more, je vabljen v soboto, 16.
6., na Sveti Pavel. S skupnimi močmi
bomo izpraznili cerkev in postavili delovni oder. Tako bomo vsaj nekaj dela
zastavili pred poletjem. Začeli bomo
ob 8. uri. Tudi gospodinje vabljene, da
nas morda obiščete s kakšno dobroto
za pod zob.
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV
Veliko se vas je prijavilo, avtobus začne
pobirati v Gojačah ob 6.30, nato Črniče, Selo, Vrtovin, Potoče, Dobravlje.
Še se lahko prijavite Stanku Rovtarju
ali Julijani Bric.
ŠTUDENTSKA SKUPINA
Dobimo se v četrtek po maši v Kamnjah. Povabite še koga k zanimivi temi!
PRAZNIK 70-LETNICE MAŠNIŠKEGA
POSVEČENJA IN ŠAGRA V ČRNIČAH
Zelo zgovorno in pričevanjsko je danes
praznovati tako lepo in resnično častitljivo obletnico.
V nedeljo se bomo Bogu zahvalili za dar
duhovništva msgr. Aleksandra Lestana.
Skoraj 40 let deluje v župniji Črniče.
Njegova želja je, da bi bilo praznovanje železne maše predvsem spodbuda
k molitvi za duhovne poklice in svetost
duhovnikov. Gospod železomašnik s
svojim klenim značajem, zvestobo in
vedrino sporoča mladim, da je vredno
skleniti življenjsko zavezo in v njej po
vseh preizkušnjah mogoče ostati živ.
Vabljeni k slovesni sveti maši ob
10. uri v Črniče, kjer bomo hkrati praznovali tudi zavetnika sv. Vida in po
maši počastili Najsvetejši zakrament s
kratko procesijo. Pri maši nas bo nagovoril g. Franc Kralj, župnik na Slapu
pri Vipavi.
Kdor želi prispevati pecivo in pijačo za
pogostitev po nedeljski maši, naj ga
prinese v soboto zvečer pred ali takoj
po sveti maši v zakristijo.

MLADI IN DRUŽINE,
POLETJE VABI, DA IZBERETE!
Vse mlade, od letošnjih birmancev
naprej, res vztrajno vabim, da tvegate poletni teden, za katerega vam na
koncu gotovo ne bo žal, da ste šli. Prav
tako družine in predzakonske pare.
Skupaj gremo 29. 7. in z družinami
16. 8., lahko se prijavite za kateri koli
drug teden v Stržišču pod Črno prstjo:
Vabljeni vsi, da se po procesiji ustavite pri cerkvi na medsebojnem druženju. To daje prazniku dodatno lepoto.
KONCERT OB ŽUPNIJSKEM PRAZNIKU
V okviru župnijskega praznika vabljeni, da tudi popoldne pridete na koncert komornega zbora Grgar pod
vodstvom Andreja Filipiča v župnijski
cerkvi v Črničah ob 17. uri. Pridružite se popoldanskemu praznovanju,
saj je priložnost, da se obogatimo,
notranje umirimo in hkrati med seboj družimo. Po koncertu vabljeni na
prostor pod osnovno šolo na nadaljevanje krajevnega praznovanja.
SPOVED
Na predvečer župnijskega praznika
vabljeni (od 19.00), da opravite sveto spoved. Za veroučence skupna priprava v soboto ob 19.30, nato spovedovanje, tudi še med sveto mašo.
NEDELJSKI RED MAŠ
bo prihodnjo nedeljo nekoliko spremenjen. V Kamnjah bo maša ob
8.45, sicer pa lepo vabljeni v Črniče
k slovesni maši ob 10. uri.
IZLET V GULIVERLANDIJO
Mavrična skupina pripravlja izlet v
Guliverlandijo 25. 6. 2012.
Ker nas je mavričarjev premalo za
avtobus, sprašujemo, če še kdo želi z
nami. Javite se na telefon 05/36-47-034
ali na klavdija.petrovcic@gmail.

1. teden: od
1. do 8. 7., dijaki, vodita Tomaž Kodrič in
Roman Leban;
2. teden: od
8. do 15. 7.,
dijaki,
vodita
Slavko Rebec
in Cvetko Valič;
3. teden: od 15. do 22. 7., študenti, izobraženci; vodijo Tomaž Kodrič, Alan Tedeško in Primož Erjavec;
4. teden: od 22. do 29. 7., dijaki, vodijo
Jože Pegan, Jože Pacek in Marko Kos;
5. teden: od 29. 7. do 5. 8., dijaki, vodijo
Danilo Kobal, Rafko Klemenčič, Sandi Skapin in Jože Jakopič.

Dnevi zbranosti:

I. vikend: od 9. do 12. 8., družine, zakonci in ostali odrasli, vodi Lojze Milharčič,
pomaga Danilo Kobal.
Mladi pari: od 12. do 16. 8., vodi Slavko
Rebec; od nedelje ob 19h do četrtka ob
13h.
II. vikend: od 16. do 19. 8., vodita Rafko
Klemenčič in Milan Stepan.

Začetek vikendov v četrtek ob 17h,
trajajo do nedelje dopoldan. Potrebujemo varuške za otroke!
Prispevek za teden duhovnosti je 65€.
Ko iz družine pride več mladih na tedne duhovnosti, je prispevek manjši:
za drugega člana družine 45 €; za tretjega 30 €.
Za družine: za oba zakonca je 65 €, za
otroke, stare nad 7 let, pa na vsakega 5 €.

