Nameni svetih maš:

št. 25/12

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

KAMNJE ob 20.00
GOJAČE ob 20.00
za †† Antona in Vero Bratina, za † Rastka Krkoča,
Kamnje 33a
p. n. Gojače 33

torek, 19. 6.,
Nazarij,
škof

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

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji za duše
v vicah, p. n. darovalca

sreda, 20. 6.,
Florentina,
opatinja

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Habjana
in †† starše, Skrilje 91b

MALOVŠE ob 20.00
za † Stojana Cigoja,
Malovše 5, 30. dan

četrtek, 21. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Silvana in Antona
Vodopivca, Kamnje 58
ob 21.00 v Logu maša za
domovino
VRTOVIN ob 8.00
za duše v vicah,
p. n. Vrtovin
ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za †† Anastazijo in Edvarda
Batiča, p. n. Črniče 81

Alojzij Gonzaga,
redovnik

petek, 22. 6.,
Pavlin iz Nole,
škof
sobota, 23. 6.,
Jožef Cafasso,
redovnik
24. 6.
ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA

KAMNJE ob 7.45
za † starše Krkoč,
Potoče 8
KAMNJE ob 10.30
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a, 8. dan

POST JE PRIZADEVANJE ZA DOBRO
Iz Svetega pisma, zgodovine in osebnih izkušenj je razvidno, da imata molitev in post
neverjetno moč, da spreminjata celo do potankosti izdelane načrte diktatorjev velikih
imperijev. Pomislimo samo na kraljico Estero
v stari zavezi! Z veseljem se torej podajmo
na pot molitve in posta, na pot osvobajanja
in velikih, neverjetno dobrih presenečenj!
Bogdan Vidmar

RAVNE ob 20.00,
za † Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33
ČRNIČE ob 20.00
za † Lojzeta Podgornika,
p. n. Črniče 12
ČRNIČE ob 9.00
za Radota in Marico Hvalič,
p. n. Ravne
za župnijo

Pred nami je:
• petek, 29. 6., praznik apostolov
Petra in Pavla, mašniško posvečenje v Logu pri Vipavi ob 17. uri;
• sobota, 30. 6., spravna slovesnost na Lajšah pri Cerknem ob
16. uri; letos je za sodelovanje na
vrsti naša dekanija;
• nedelja, 1. 7., predstavitev letošnjega oratorija v Vipavskem Križu;
• nedelja, 22. 7., šagra v Skriljah.

 Za konec

NA KMETIJI – Turist se ustavi na kmetiji in potrka na vrata. Gospodinjo, ki je odprla, prosi: »Bi lahko dobil
kozarec mleka?« Gospodinja: »Žal ne. Odkar je šel mož v službo, pri hiši ni več nobenega goveda.«
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
11. nedelja med letom, 17. junija 2012

»Z Božjim
kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v
zemljo. Spi ponoči in
bedi podnevi, seme pa
klije in raste, da sam
ne ve, kako.
Zemlja sama od sebe
poraja najprej bilko,
nato klas in končno
žito v klasu. Ko pa sad
dozori, hitro zamahne
s srpom, kajti prišla
je žetev.« In govoril
je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo
in s kakšno priliko naj
ga predstavimo? Takšno je kot gorčično
zrno, ki je takrat, ko se
vseje v zemljo, manjše od vseh semen na
zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane
večje od vseh zelišč
in naredi velike veje,
tako da morejo ptice
neba gnezditi v njegovi
senci.
(Mr 4,26–32)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jer 1,4–10
2. berilo 1 Pet 1,8–12
evangelij: Lk 1,5–17

Štiri desetletja pozneje
Pozdravni govor ob prihodu v Črniče 19.
avgusta 1973
Sprejmite teh par besed v odgovor in zahvalo za izražene sprejemne besede in voščila.
Hvaležno pozdravljam vse tu prisotne črniške
župljane in potem vso vas, tudi vse, vaše drage
domače. Pri srcu so mi že od prvega začetka mojega bivanja med vami vaši bolniki, nepokretni starčki, duhovni in telesni reveži. Do
vseh naj pride moj duhovniški pozdrav.
Ime mi je Aleksander Lestan, star sem 54
let. Doma sem iz Mirna pri Gorici. Tu sem imel
novo mašo pred 31 leti. Od teh let sem jih preživel tri in pol kot kaplan v Idriji, nato sedem
let in pol v Velikih Žabljah in nato še dvajset let
v Prvačini. Za menoj je polnih 31 let duhovniške službe. Kakor vidite in slišite, niste dobili
mladega duhovnika, temveč že starejšega. Nisem zaprosil za službo med vami, marveč me
g. škof kot predstojnik k vam pošilja in to nepričakovano, ko je bilo vendar s samim škofom
dogovorjeno vse drugače. Z nepopisno
težkim srcem sem se ločil od ljudi,
med katerimi sem preživel najbolj
zrela leta svojega duhovništva.
Vendar slovesno izjavljam, da
prihajam k vam v Črniče z
veseljem, ker so mi sobratje duhovniki in sam g. škof
zagotovili, da je v Črničah
vera doma in da prihajam
med dobre ljudi. To začetno

veselje pa kali strah ali bojazen,
da ne bi mogel primerno nadomestiti dosedanjega gospoda Vetriha,
ker nisem doktor in trenutno niti
dekan med vami, temveč navaden
duhovnik, Kristusov namestnik po
božji milosti in vaš novi dušni pastir po izrečni volji škofovi.
Črniče so imele v zgodovini častne, zaslužne in vzorne duhovnike. Možje, žene, fantje in dekleta,
pa tudi vi, otroci, pomagajte in
po svojih močeh prispevajte, da
bo moja služba med vami najprej
Bogu všeč, vam v duhovno korist
in stalni verski napredek, vsem
nam pa v iskreno veselje ter gotovo poroštvo večnega zveličanja. Nič ni, kdor seje, niti ne, kdor
zaliva, marveč je vse odvisno od
Boga, ker On daje rast.
Zato skupno dvigajmo srca h
Gospodu Bogu, po njegovem Sinu
Jezusu Kristusu in njegovi Materi
Brezmadežni Mariji in na priprošnjo črniškega zavetnika sv. Vida
naj bi prišlo med nami do tiste
čudovite duhovne povezave, ki ji
pravimo Kristusova ljubezen med
brati in sestrami. Ta naj bi nas priganjala, da bomo pripravljeni vsak
s svoje strani junaško nositi lastni
križ in razodevati dobra dela pri
ustvarjanju božjega kraljestva v
malem svetu črniške župnije.
Tako, na veselo snidenje ob nedeljah in praznikih ob Gospodovem oltarju, pri skupni Jezusovi
in naši daritvi; na svidenje pogostokrat ob angelski mizi, ob kruhu
močnih! Na svidenje pri čudovitem
zdravljenju božjega usmiljenja in

odpuščanja v spovednici! Na svidenje
ob veselih dogodkih porajanja božjih otrok, krstih in sklepanju porok.
Šolska in pošolska mladina, na veselo
svidenje v Jezusovi šoli za srečno in
bogaboječe življenje!
Božja pomoč naj nas vse podpira,
da bomo v občuteni medsebojni ljubezni, ki vse premore, vse prenaša,
vse pretrpi, ne zameri, vse odpušča
in prizanaša, znali drug drugemu služiti, zaradi Gospoda Kristusa, kateremu naj bo slava in čast v poedinih dušah, naših družinah in širom vse naše
črniške župnije. Amen!
Še vedno vaš Aleksander Lestan

Obvestila:

DEVETDNEVNICA IN POST Z MOLITVIJO PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
Devetdnevnica se je začela že v četrtek. Pri svetih mašah se bomo povezali v širšo mrežo molitve. Vabljeni,
da, kdor more, od četrtka zvečer
do petka zvečer preživi v postu ob
kruhu in vodi.
Splošna
apatija
in miselnost, češ,
saj ne morem nič
spremeniti,
ni
lepo spričevalo živega kristjana. Živimo v zelo prelomnih časih in kristjani so se v tako ključnih trenutkih
zgodovine vedno zbirali in vplivali na
družbo.
Priporočamo molitev in udeležbo pri
sveti maši s tem namenom.
V župniji ne bo posebne maše za domovino, vabljeni pa k skupni sveti
maši za naše področje, ki bo v Logu
pri Vipavi.

MAŠA ZA DOMOVINO
Ob 21. obletnici samostojne Slovenije bomo v božjepotni cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri
Vipavi molili za domovino. Vseslovenski molitvi in postu za domovino se bomo pridružili v četrtek, 21.
junija, ob 20. uri z uro molitve
pred Najsvetejšim, ob 21. uri pa
bo sv. maša za domovino, ki jo
bo vodil goriški dekan Aleš Rupnik.
Po maši bomo zapeli Zdravljico in
prisluhnili domoljubnim pesmim.
Sledilo bo celonočno in celodnevno češčenje pred Najsvetejšim s
sklepom v petek, 22. junija, ob
20. uri. Tej moliti se lahko pridružite kadar koli, podnevi in ponoči.
Z udeležbo na slovesnosti, s postom in z molitvijo bomo dokazali,
da imamo domovino radi in nam ni
vseeno za njeno prihodnost.
BIMANCI V IZOLO
Potem ko smo se vse leto pripravljali in imeli obveznosti, v petek
odhajamo, da si skupaj vzamemo
čas in preživimo konec tedna ob
morju v Izoli. Čaka nas lep prostor
ob župnišču. Skupaj bomo poskrbeli, da nam bo lepo, sami bomo
poskrbeli za hrano. Gremo vsi birmanci iz obeh župnij. Vabljeni tudi
mladi, ki ste pripravljeni iti zraven
kot animatorji.
Dobimo se v petek ob 17. uri na
parkirišču v Potočah; kot smo se
dogovorili, se starši med seboj domenite za prevoz. Iz Izole se vračamo v nedeljo ob 18. uri.
V SOBOTO UMESTITEV ŠKOFA JURIJA
Novi škof Jurij Bizjak in upokojeni
škof Metod Pirih vljudno vabita na

umestitev novega koprskega škofa v soboto ob 10. uri v stolnici
v Kopru.
Še posebej ste vabljeni
župnijski sodelavci in župljani. Slavju
se bomo v soboto dopoldne pridružili
tudi z birmanci.
NAMESTO CVETJA
Namesto cvetja in sveč ste ob pogrebu † Nevenke Copič v Vrtovinu za
obnovo cerkve svetega Pavla darovali 1.803,50 €. Hvala vsem velikodušnim darovalcem!
HVALA
vsem, ki ste prišli k sobotnemu
skupnemu delu na Svetem Pavlu!
Kar 25 od Črnič do Skrilj se nas je
zbralo in naredili smo veliko. Hvala
vsem, ste dali na razpolago orodje,
traktorje in svoje delovne roke, gospodinjam iz Lozarjev, ki ste poskrbeli hrano in pijačo. Dogovorili smo se,
da bi po dogovoru vsakič po ena vas
organizirala malico.
Z deli na cerkvi bomo predvidoma nadaljevali konec poletja.
IZLET V GULIVERLANDIJO
Mavrična skupina pripravlja izlet v
Guliverlandijo 25. 6. Vabijo, da se
jim pridružite: 05/36-47-034.
MLADI IN DRUŽINE,
POLETJE VABI, DA IZBERETE!
Vse mlade, od letošnjih birmancev naprej, družine in predzakonske pare vabim na počitniške dneve duhovnosti.
Skupaj gremo 29. 7. in z družinami
16. 8. Lahko se prijavite za kateri koli
drug teden v Stržišču pod Črno prstjo;
več na spletni strani.

