št. 26/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 25. 6.,
Vilijem, opat
dan državnosti

KAMNJE ob 20.00
za †† Vinka, Olgo in Marjana
Kravosa, Potoče 50

GOJAČE ob 20.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

torek, 26. 6.,
Janez in Pavel,
mučenca

VRTOVIN ob 19.00
za † Milana Cigoja,
Vrtovin 12

ČRNIČE ob 20.00
za † Anico Rebek,
p. n. Budanje

sreda, 27. 6.,
Ema Krška,
kneginja

SKRILJE ob 20.00
za † Nadjo, Ano in Jožeta
Cenciča, Skrilje 91d

MALOVŠE ob 20.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. sorodnikov

četrtek, 28. 6.,
Irenej,
škof, mučenec

ob 17.00 mašniško posvečenje v Logu pri Vipavi
KAMNJE ob 20.00
ni svete maše
v zahvalo za zdravje, p. n.

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

VRTOVIN ob 20.00
za † Leona Fevčeta,
Vrtovin 41

sobota, 30. 6.,
prvi rimski
mučenci

SVETI PAVEL ob 18.00
RAVNE ob 20.00
na čast Materi Božji v dober
za †† Pavla Podgornika in
namen
Tamaro Likar
za † Ivana Rustja, Kamnje 55

1. 7.
13. NEDELJA
MED LETOM
Estera,
svetopisemska žena

SKRILJE ob 7.45
za † Magdaleno Kalin,
Skrilje 70c
KAMNJE ob 10.30
za vse †† Vrtovin 102

ČRNIČE ob 20.00,
za † Kazimirja in †† Bavec

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
RAVNE ob 10.30
za Ivota Lebana,
p. n. Ravne 79

Pred nami je:
•
•
•
•

nedelja, 22. 7., šagra
nedelja, 12. 8., šagra
sreda, 15. 8., šagra v
nedelja, 26. 8., šagra

v Skriljah;
v Malovšah;
Vrtovinu;
v Gojačah.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
rojstvo Janeza Krstnika, 24. junija 2012

Tedaj so
pomignili njegovemu očetu,
kako bi ga on hotel
imenovati. Zahteval je
deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.«
In vsi so se začudili. Pri tej priči so se
mu razvezala usta in
jezik ter je govoril in
Boga hvalil. In vse njih
sosede je obšel strah
in po vsem judejskem
pogorju se je govorilo
o vsem tem. Vsi pa, ki
so to slišali, so si vzeli
k srcu in so govorili:
»Kaj neki bo iz tega
otroka? Gospodova
roka je bila namreč z
njim.« Otrok pa je rasel in se v duhu krepil;
in bil je v samoti do
dneva, ko je nastopil
pred Izraelom.
(Lk 1,57–66.80)

 Za konec

PILOT – Pripravnik za pilota je prvič samostojno letel z letalom. Kliče ga kontrola poletov: »Me
slišite?« – »Da.« – »Javite mi svojo višino!« – »Meter osemdeset!«
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

Odlomki Božje besede
na 13. nedeljo med letom:
1. berilo: Mdr 1,13–15; 2,23–24
2. berilo 2 Kor 8,7–15
evangelij: Mr 5,21–43

Kaj neki bo iz tega otroka?
»Rajši se ne odločiva za še kakšnega otroka, saj so časi tako nepredvidljivi. Že za nas je
težko, kaj bo šele za naše otroke. Nočem, da bi
mu povzročil trpljenje.« Tako se spomnim, da
je govoril neki oče že pred nekaj leti. Odgovornost in skrb je razumljiva. Hkrati pa je dobro,
da čim prej, že v mladosti pridemo do odkritja,
da življenje teče po drugačnih zakonitostih, kot
si jih sami predstavljamo.
Če bi se Bog prilagajal temu, kaj vse bo še
prišlo, potem nam danes ne bi bilo dano živeti.
Verjetno vsako mamo in očeta ob rojstvu spreleti misel, kaj neki bo iz tega otroka … Vedno
upamo na najboljše, življenje pa prinese marsikaj. Lahko se odločimo za varnejšo pot, toda
brez tveganja tudi sreče ne bo. To želim iz globine srca povedati zlasti vsem mladim, tistim,
ki še odlašate z veliko življenjsko zavezo. Lahko se ozirate nazaj, kaj vse boste zapustili, ali
naprej, čemu vsemu se bo treba odreči. Morda
b i se odločil, a te ustavlja misel:
ne še danes, raje jutri. Morda te pri tem podpira javno
mnenje, prijatelji, saj vsi tako
sprejemajo življenje, danes
je pač tako.
Vsakemu bi rad zaklical:
»Nikoli ne boš dosegel stoodstotne gotovosti. Ko si
prijokal na svet, so se tudi o
tebi spraševali. In Bog te od
takrat dalje gleda in te sprašuje: 'Mi boš pustil, da naredim

iz tvojega življenja nekaj lepega?'
Kaj neki bo iz tebe? Boš pustil, da
te usmerjajo reklame in trenutno
javno mnenje? Boš pustil, da ti
ukradejo najdražje?«
Rojstvo Janeza Krstnika je zgovorno, kristjani so ga zato že od
davnine slovesno praznovali. Ob
njegovem rojstvu je bilo polno na
videz nerešljivih težav. In še mnogo podobnih primerov skoz vse
sveto pismo govori o tem, da Bog
želi največje stvari izpeljati preko
problemov. Bog ne izbira idealnih
razmer, družin, popolne družbe,
popolne Cerkve ... On želi uporabiti prav našo negotovost za prihodnost.
Z vsakim otrokom, ki prijoče na
svet, ti sporoča: »Poglej, nobene
računice ni, nobenega zagotovila.
Življenje je tukaj, nikoli ne bom
obupal nad človeštvom. Mediji pišejo svojo zgodovino, jaz pa pišem
drugo zgodovino. Nikoli ne bom
obupal nad tabo, tudi ko se ti bo
vse podrlo, tudi ko te ljudje ne
bodo razumeli. Ti imaš sicer svoje
predstave in načrte, jaz pa te jemljem zelo resno.«
Janez Krstnik je bil rojen v zelo
podobnih časih, kot so današnji.
Ljudje so se spraševali, kaj bo in
kdaj bo. Zdelo se jim je, da je konec miru in sreče. Ko so že mislili,
da ga ne bo, so prav časi njihove
stiske prinesli novo življenje, novo
že za sedaj in za onstran groba.
Življenje je samo eno in prekratko, da bi ga čakali.
župnik

Obvestila:

PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti prvega ali drugega otroka, lahko pred
jesenjo ulovite še zadnji vlak skupne
priprave, v torek ob 20. uri, v župnijskem domu v Vipavi.
PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA
Na slovesni praznik
apostolov Petra in
Pavla vabljeni k večerni sveti maši v
Vrtovinu in Črničah.
MAŠNIŠKO
POSVEČENJE
V Cerkvi na Slovenskem bo letos posvečenih sedem novomašnikov. V naši
škofiji bo škof Jurij Bizjak na večer
pred praznikom sv. Petra in Pavla, v
četrtek ob 17. uri, v Logu pri Vipavi v novomašnika posvetil minorita
Aleša Mohorčiča iz župnije Vrabče.
SPOMINSKA SLOVESNOST NA LAJŠAH
V soboto bo na Lajšah pri Cerknem
spominska slovesnost in sveta maša
za vojne in povojne žrtve. Ob 15.15.
molitev rožnega venca, ob 16.00 somaševanje, ki ga bo vodil upokojeni
škof Metod Pirih. Letos sodeluje naša
dekanija. Prijavite se, če bo dovolj prijav, bo organiziran avtobusni prevoz.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Ob prazniku apostolskih prvakov in ob
državnem prazniku bo v soboto ob
18. uri sveta maša na Svetem Pavlu.
Sveto mašo bo vodil g. Božo Rustja.
Vabljeni, nabirka bo namenjena za obnovo cerkve.

ŠAGRA NA RAVNAH
V nedeljo bo na Ravnah šagra ob
godu zavetnikov sv. Janeza in Pavla.
Sveta maša bo ob 10.30.
PREDSTAVITEV ORATORIJA
V nedeljo, 1. 7., bodo pri mašah v
Kamnjah in Črničah animatorji iz Vipavskega Križa predstavili letošnji
poletni oratorij. Pridi in poglej.
MAŠE ZA DRUŽINE
V soboto bo ob 19. uri v Logu mesečna sveta maša s pobožnostjo šestih prvih sobot z namenom zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu
srcu v molitvi za naše družine.
SHOD V LOGU
V nedeljo bo v Logu pri Vipavi redni
mesečni shod. Možnost za sveto spoved od 16. ure, ob 17. uri sveta
maša. Tema julijskega shoda je molitev k Svetemu Duhu za pravo razsvetljenje.
KNJIGA POD SEDMIM KRIŽEM
Prejšnji teden
je v samozaložbi izšla
obsežna
knjiga našega rojaka
Pavla Petra
Bratina iz
Kamenj z
naslovom
Pod sedmim
križem.
Avtor v desetih poglavjih (Spomini na mladost, Reportaže in potopisi, Politika,
gospodarstvo in slovenstvo, Eseji,
spremne besede in kritike, Portreti in
komentarji, Nekaj prevodov, Slovenščina nekoč in danes, Listi iz dnev-

nikov, Poezija in Lastna hvala, cena
mala) po posebnem izboru predstavlja
svoje življenje in delo: še neobjavljene
in že objavljene zapise, ki so nastali v
letih njegovega popotovanja in izšli v
raznih listih, časopisih, občasnikih pa
tudi knjigah. Publikacija je izšla ob avtorjevi sedemdesetletnici, obsega 375
strani in je ni mogoče spraviti v čisto
vsak žep. Zaradi nizke naklade bodo
do svojega izvoda prišli le najurnejši …
REVIJA MAVRICA
V cerkvi lahko vzamete brezplačno
številko Mavrice, ki so jo pripravili v
želji, da se z revijo sreča čim več otrok.
Vedno bogatejša vsebina daje v sveži
obliki dodatno versko znanje, hkrati pa je za otroke zanimiva, saj poleg
zgodb in stripov prinaša veliko vsebin
za spodbujanje njihove ustvarjalnosti.
Zelo priporočam, da se družine z otroki kljub obilju tiskane ponudbe odločite in Mavrico naročite.

POLETNI DNEVI ZA OTROKE V EDENU
Zelo priporočam Poletne tedne duhovnosti za osnovnošolske otroke v
Kanjem Dolu letos ob zgledu svete
Bakhite z naslovom »DOBER ČLOVEK SI«. Prijave: s. Rebeka Kenda:

059/224-060; GSM:
http://eden.rkc.si/
teden

datum

1.

24 .6 – 30. 6.

2.

1. – 7. 7

3.

8. – 14. 7.

4.

15. – 21. 7.

5.

22. – 28. 7.

6.

29. 7. – 4. 8.

7.

5. – 10. 8.

8.

11. – 18. 8.

070/461-203;

Začetek vsakega
tedna je v nedeljo
ob 16.00, sklep
skupaj s starši v
soboto od 15.00
do 18.00. V vse
tedne so povabljeni otroci od 6.
do 15. leta.

