Nameni svetih maš:
ponedeljek, 27. 5.,
Marjeta Kasijska,
redovnica

KAMNJE ob 20.00
za †† Kompara,
Kamnje 17

GOJAČE ob 20.00
za †† Ladislava in Lidijo
Cigoj, p. n. hčera

torek, 28. 5.
Margareta Pole,
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Lozar,
Vrtovin 108

ČRNIČE ob 20.00
za novoporočence Loh,
p. n.

sreda, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

SKRILJE ob 20.00
za † Stanislava Možina,
Skrilje 83

MALOVŠE ob 20.00
za † Rafaela Cigoja,
p. n. Malovše 35

četrtek, 30. 5.,
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI

KAMNJE ob 19.00
v čast svetemu Rešnjemu
telesu in Materi Božji, Potoče 50
procesija SRT

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo Bogu po Materi
Božji, p. n. darovalca

petek, 31. 5.,
Obiskanje
Device Marije

VRTOVIN ob 20.00
po namenu, v čast Materi
Božji,
Vrtovin 102

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji za dušno
in telesno zdravje,
Črniče 69b

prva sobota,

ni svete maše

oglejski mučenci

SKLEP ŠMARNIC

1. 6.,
Justin,
mučenec

2. 6.

9. NEDELJA
MED LETOM
Marcelin in Peter,
mučenca

SKLEP ŠMARNIC

ČRNIČE ob 20.00
za † duhovnika Vinka Kobala,
p. n. Ravne 16
V čast Marijinemu
brezmadežnemu Srcu
Od 19.15 spoved za otroke in
odrasle, 19.30 molitev ob prvi soboti.

SKRILJE ob 7.45
po namenu, za zakonce
KAMNJE ob 10.30
za † Felicijana Furlana,
p. n. Selo

ČRNIČE ob 9.00
za †† Marjana Malyja,
p. n. Gojače
za župnijo

ŠMARNICE: Ravne ob 20.00; Črniče ob 20.00; Malovše ob 20.00; Gojače ob 20.00; Vrtovin ob 20.00;
Podgora ob 20.00; Kamnje ob 20.00; Potoče ob 19.00; Skrilje ob 19.00.

nedelja Svete Trojice

26. 5. 2013
št. 20

Kje je sreča?
Tisti
čas je
Jezus
rekel svojim učencem: »Še veliko
vam imam povedati, a zdaj tega ne
morete nositi. 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 16,12–15)

Pred nami je:
• sobota, 8. 6., posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu – duhovna priprava na novo mašo,
24-urno češčenje;
• sobota, 15. 6., romanje bolnikov in invalidov na Brezje;
• sobota, 15. 6., Terčeljev pohod;
• nedelja, 16. 6., šagra svetega Vida v Črničah; koncert mladinske duhovne glasbe Janeza Ferleža.

 Za konec
REŠEN – Janezu povedo, da mu je umrla tašča. Z zida sname razpelo in začne z izvijačem jemati Jezusa s
križa. »Ja kaj pa delaš?« ga vprašajo. Janez pravi: »On je osvobodil mene, jaz bom pa njega.«
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 sveto Rešnje telo:
1. berilo: 1 Mz 14,18–20
2. berilo: 1 Kor 11,23–26
evangelij: Lk 9,11–17

Nekje sem slišal zgodbo, kako je oče zasmehoval sina,
ki je hodil k maši in verouku: »No, kaj ste se pa danes
učili?« »Učili smo se o Sveti Trojici, očka.« »O Sveti Trojici? Potem so ti še vedno razlagali, da je sin rojen iz očeta in da je tudi on vedno bil, da oče ni starejši od sina,
kot da jaz nisem starejši od tebe …« »Prav tako, očka.«
»Kakšne nesmisle vas učijo! Da oče ni starejši od sina?!«
»Seveda ne, očka. Ti si prav toliko časa moj očka, kot
sem jaz tvoj sin.«
Kolikokrat otroci, ki so odprti in neposredni, prej razumejo skrivnosti življenja kot mi odrasli. Otrok še živi
tako, da nekomu pripada. Prenekateri odrasel danes, žal,
kot da ne pripada nikomur več. Nobeden izmed nas ni
rojen in ne živi sam od sebe. Le zakaj ljudje sčasoma
začnemo živeti kot središče? To je tisto, kar nam danes
ne pusti, da bi lahko večkrat vzkliknili: »Srečen sem!«
Resnica praznika Svete Trojice je, da nihče ne more živeti sam. Bog je srečen, ker nekomu pripada!
Glejte pozorno vsakdanje TV reklame. Opazili boste:
skoraj vedno vam rišejo srečo tako, da vas predstavljajo kot središče. Ali pa na drugi strani rišejo srečo kot
močno pripadnost nekomu, vendar je ta pripadnost sanjska, umišljena, neresnična: In živela sta v tistem
stanovanju »za devetimi gorami« udobno,
srečno in dolga leta ...
Govorim vam o sreči in o pripadnosti, da
bi vsaj malo zaslutili, kako pomembna je
danes posvetitev nekomu. Posvečamo se
delu, učenju, marsikateri otrok se danes
skupaj s starši povsem posveti športu,
treningu ... Posvečamo se neki podobi, ki
smo si jo ustvarili, v srcu pa se začne pojavljati samota. Duše mladih pa stradajo in
hrepenijo po resnični pripadnosti, po zve-

zi, ki bi držala. Poplava zgolj digitalnih stikov na družabnih omrežjih je en
sam klic po resnični pripadnosti. Duše
starih po hišah in domovih stradajo in
hrepenijo po nekom, po osebi.
Na začetku fatimskih dogodkov, ko
se je začelo stoletje največjega odpada od Boga v dosedanji zgodovini, se
pojavi angel, ki začne z otroki najprej
moliti: »Presveta Trojica, Oče, Sin in
Sveti Duh, molim te iz dna srca ...«
Tudi sama Devica Marija je na vseh
prikazovanjih z vidci najprej molila, ne
razlagala. Po otrocih nam daje najpomembnejše sporočilo za danes. Kako
je mogoče priti do Boga, ga spoznati?
Tako, da se začnem z njim pogovarjati. Ni druge poti. Kristus sam pove,
da bo Sveti Duh »govoril«, kar bo slišal. Če sam Bog ne živi brez pogovora, kako lahko mislimo, da bomo brez
tega z njim živeli mi?
Dragi brat, draga sestra, posvetitev
Marijinemu Srcu je pot, ki si je nismo
izmislili mi. Ponudil nam jo je Bog za
te čase. Mogoče je spet najti Boga!
Mogoče je »po bližnjici« vnovič najti
srečo, da nekomu pripadaš. Najprej
Bogu. Potem se ti bo začelo »dogajati« tudi v družini, v službi ... Verjemi.
župnik

Obvestila:
POPOLDANSKI IZLET
Danes popoldne, kdor
more in želi, gremo na izlet
v Stržišče pod Črno prstjo. Tam bo ob
17. uri tudi sveta maša ob obletnici smrti
Vinka Kobala, in druženje. Gremo v medsebojnem dogovoru z avtomobili, dobimo
se ob 14.30 na parkirišču v Potočah.
PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Vedno na četrtek, delavnik, vendar zapovedan praznik. Vzemimo si čas, odpovejmo se tudi kakšni koristni stvari, za praznovanje evharistije. Danes vedno bolj

potrebujemo Kruh življenja, da
bomo sredi strahov in preizkušenj zmogli živeti!
V Kamnjah bo sveta maša ob
19. uri s procesijo po vasi.
Poskrbimo, da bo lepo. Prvoobhajanci naberite spomladanske
cvetove, da boste med procesijo
krasili pot. V Črničah slovesna maša ob
20. uri s preprosto procesijo po cerkvi.
SKLEP ŠMARNIC
V petek, na Marijino obiskanje, se zadnjič v letošnjem maju zberemo ob Mariji. Pohvala vsem, ki ste tudi za ceno
odpovedi drugim obveznostim prihajali
zvesto. Pohvala staršem, ki ste pri tem
zastavili tudi sebe.
ROMANJE ŠOLSKE MLADINE
IN STARŠEV NA SVETO GORO
Doživimo lepo srečanje! Nekaj se vas je
že prijavilo, oddajte prijavnico ali sporočite
čim prej, odhod avtobusa v soboto, 1. junija, ob 8.10 iz Dobravelj in naprej po vaseh do Črnič. Vabljeni tudi starši. Vračamo
se (vmes na sladoled) med 14. in 15. uro.
OBISK BOLNIKOV
V Kamnjah obiskujem bolnike naslednji
teden. Tisti, ki boste želeli, lahko doma
opravite posvetitev Marijinemu Srcu.
Nekaj starejših in bolnih se vas je že
prijavilo za romanje na Brezje, 15. 6.
Prijave sprejemata Stanko in Julijana.
VEROUČENCI
V četrtek je zapovedan
praznik in ni verouka. Poskrbite, da boste vsi veroučenci prišli k praznični
sveti maši.
S kateheti smo se odločili,
da so redne ure v prvem tednu v juniju.
Poskrbite, da boste opravili dolžnosti
pred koncem rednega verouka. Zahvalna
maša, po kateri boste prejeli spričevala,
bo 16. 6. v Kamnjah in 23. 6. v Črničah.
Poskrbite tudi za sveto spoved to soboto (na Sveti Gori ali v Črničah) ali naslednji teden.
Vabljeni tudi v Izolo po novi maši, prijavnica je na spletni strani

POSVETITEV POSAMEZNIKOV IN ŽUPNIJE
bomo imeli to soboto zvečer v Črničah
in naslednjo soboto slovesno ob začetku češčenja v Kamnjah. Zlasti starejši
imate možnost to soboto v Črničah, sicer
vabljeni tudi iz Črnič v Kamnje, ko bo
na praznik Brezmadežnega Srca skupno
večerno češčenje ob glasbi.
Posvetili se bomo kot župnija v letu vere.
Vsak izmed mladih in odraslih se lahko
odloči tudi za osebno posvetitev, lahko
posvetite vso družino. Na posvetilno molitev boste napisali svoje ime ali družinska
imena in na koncu svete maše podpisano
molitev simbolično položili na oltar. Ti listi
bodo ostali v župnijskem arhivu, za domov
dobite spominsko podobico.

MLADI VABLJENI NA POLETI V STRŽIŠČE
Nekaj se vas je že ogrelo, navdušite še
druge, da doživimo lepe skupne dni na Stržišču. Lahko se prijavite za teden od 4. do
11. avgusta, ko gremo skupaj, ali v katerega od ostalih tednov, poglejte na splet.
Z družinami grem letos od 22. do 25. avgusta, možnost tudi od 15. do 18. avgusta.
KONCERT
Danes, 26. 5. ob 18. uri vabljeni na letni koncert kulturnega društva Sotočje.
V kulturnem domu v Selu bodo nastopili:
oktet Sotočje, kvintet Anike in vokalna
skupina Sotočje. Vstopnine ni.
24-URNO ČEŠČENJE

Bliža se dan, ko si bomo vzeli čas za resno
duhovno pripravo na novo mašo. Z vztrajno
molitvijo si želimo izprositi predvsem dar
VOKALNA SKUPINA PSALLÍTE
V nedeljo bodo pri maši ob 10.30 v Ka- globoke vere. Ta 19.00
sveta maša
mnjah prepevali pevci, ki so nekoč peli v molitev naj ne
20.00 - 21.00
skupna adoracija
zboru Ljubljanski madrigalisti, in njihovi bo napor, ampak
21.00
–
22.00
prijatelji. Vadijo pri frančiškanih na Tro- počitek z Marijo,
mostovju v Ljubljani in nekajkrat na leto ki se ji bomo
22.00 – 23.00 ŽPS in župnija Črniče
tam sodelujejo pri sveti daritvi. Vodi jih posvetili, pred
23.00 – 00.00
Urban Udovič, ki za študij skladb izbira
živim Kristusom
00.00 – 1.00
pritrkovalci
srednje težko literaturo v slovenskem in
v evharistiji.
latinskem jeziku. Poleg tega pa, očaran
1.00 – 2.00
nad lepoto liturgične glasbe naših pravo- Tu je okviren
2.00 – 3.00
slavnih bratov, rad posega po vokalnih
spored češče3.00 – 4.00
draguljih iz njihove zakladnice in jih smi- nja. Nekaj bo
selno vpleta v katoliški obred.
4.00 – 5.00
skupne glasne
Po maši bo kratek koncert. Vabljeni.
molitve, nekaj
5.00 – 6.00
molitve bo v
SHOD V LOGU
6.00 – 7.00
V nedeljo, 2. 6., drugi letošnji shod, spo- tišini, da boste
7.00 – 7.45
ved in sveta maša.
lahko prihajali,
sveta maša
kadar boste želeli. 7.45 – 8.30
HVALA
Do petka spo8.30 – 9.00
vsem, ki ste v tem tednu delali v župnijski
cerkvi in popravljali poti na svetem Pavlu. ročite, če bi se
9.00 – 10.00
Hvala vsem, ki ste pomagali pri organiza- želeli za določe- 10.00 – 10.30 ŽPS in ŽGS
no uro prijaviti
ciji in postrežbi srečanja pritrkovalcev!
in zbrati skupaj 10.30 – 11.30 sveta maša
kot kakršna koli 11.30 – 12.00 strežniki
ZAKONCI
V nedeljo končujemo letošnje srečevanje skupina ali če bi 12.00 -13.00
v zakonski skupini s potjo in druženjem
se katera od že
13.00 – 14.00
v Idrijskih Krnicah, odhod po prvi sveti
določenih skupin
maši v Skriljah. Že sedaj vabimo pare,
14.00 – 15.00 tišina
želela premamlajše in zrelejše, da se po poletju pri- kniti na drugo
15.00 – 16.00 birmanci
družite in dobite sprotno moč za polno
uro. Od nedelje 16.00 – 17.00 veroučenci
življenje v zakonu. Sporočite že sedaj
se boste lahko
svojo željo voditeljskima paroma Katarini
17.00 – 18.00
zapisali kot poin Davidu (051 320 740) ali Niku in Ireni
18.00 – 19.00 odrasli pevski zbor
samezniki.
(031 600 770) ali pa župniku. Začetek s
19.00 – 19.15 sklep
sveto mašo 31. avgusta.

