ponedeljek, 3. 6.,
Karel Lwanga in
ugandski mučeneci

KAMNJE ob 19.00
za † Cirilo Kandus,
Potoče 44

GOJAČE ob 20.00
za † Stanka Pirjevca,
p. n. Gojače 17

torek, 4. 6.
Peter Veronski,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za † Leopoldo Čermelj
in vse ††, Vrtovin 90

ČRNIČE ob 20.00
za † Martina Kodriča in
†† starše Krkoč, p. n. darovalca

sreda, 5. 6,
Bonifacij,
mučenec

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za † Marto Cigoj,
p. n. Malovše 31

četrtek, 6. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22

ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. sorodnikov

VRTOVIN ob 20.00
za †† Pirjevec,
Vrtovin 27

ČRNIČE ob 20.00
za žive in †† Ušaj in Živec,
p. n. Črniče 78a

Od 19.30 spoved,
po maši kratko češčenje

Od 19.00 češčenje Najsvetejšega
in spoved

KAMNJE ob 19.00
v čast Marijinemu
brezmadežnemu Srcu
od 18.15 spoved;
do 21. ure skupna adoracija

ČRNIČE ob 20.00
za † Antona in Bredo Gleščič
in †† starše, Črniče 94

Norbert,
škof

prvi petek, 7. 6.,
Srce Jezusovo

sobota, 8. 6.,
Marijino
brezemadežno Srce

9. 6.

10. NEDELJA
MED LETOM
Efrem Sirski,
cerkveni učitelj

24 - URNO ČEŠČENJE

KAMNJE ob 7.45
za †† Krkoč,
Potoče 21b
KAMNJE ob 10.30
za † Dušana in †† starše
Lozar, Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Brankovič in Repič,
p. n. Črniče 79
za župnijo

ob 19.00 sklep češčenja

Pred nami je:
•
•
•
•
•
•

sobota, 15. 6., romanje bolnikov in invalidov na Brezje; Terčeljev pohod;
nedelja, 16. 5., sveta maša - sklep veroučnega leta v Kamnjah;
nedelja, 16. 6., šagra svetega Vida v Črničah; koncert mladinske duhovne glasbe Janeza Ferleža;
nedelja, 23. 6., sveta maša - sklep veroučnega leta v Črničah;
sobota, 29. 6., mašniško posvečenje na Sveti Gori in sprejem novomašnika v Kamnjah;
nedelja, 30. 6., nova maša.

 Za konec
ZAPORNIKA – Dva nova zapornika privedejo v celico. »Koliko let si dobil?« – »Enajst. Pa ti?« – »Osem.« –
»Potem pa vzemi ti tisto ležišče pri vratih.«
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

9. nedelja med letom

2. 6. 2013
št. 21

Reci le besedo ...
»Gospod,
ne
trudi se, saj nisem
vreden, da prideš
pod mojo streho.
Zato se tudi sam
nisem imel za vrednega, da bi prišel k
tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.
Tudi jaz moram poslušati ukaze pa tudi
sam imam vojake
pod seboj in rečem
temu: ›Pojdi‹ in gre;
in drugemu: ›Pridi‹
in pride; in svojemu
služabniku: ›Stori
to‹ in stori.«
Ko je Jezus to slišal,
se je začudil nad
njim. Obrnil se je
k množici, ki ga je
spremljala, in rekel:
»Povem vam: Niti v
Izraelu nisem našel
tolikšne vere.« In
ko so se poslanci
vrnili domov, so
našli služabnika
zdravega.
(Lk 7,6–10)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Kr 17,17–24
2. berilo: Gal 1,11–19
evangelij: Lk 7,11–17

Imam vero, sem veren, verujem ... Verjetno ste se v
tem letu kdaj vprašali, kaj vera pravzaprav je.
Prispeli smo do junija, v pobinkoštni čas, v čas konkretne posvetitve župnije v letu vere. Vera se ti zgodi. Vera
se rodi, ne moreš je nabrati, nakopati, pridobiti ... Jezus
je ostrmel nad vero vojaka, ki je bil med »neverniki«,
med tistimi, ki so »zunaj«. Prav ob njem se lahko veliko
naučimo. Morda ste se kdaj vprašali: je bolje reči, »imam
vero« ali »verujem«? Sam vam ne morem odgovoriti, kaj
je boljše. Oba načina pa drug drugega varujeta pred največjim »rakom«, da vera postane lastnina. Ko se to zgodi,
zdrsimo nazaj v religijo. Prav to se je očitno zgodilo nekaterim Galačanom, ki jih apostol Pavel goreče ošteva v
drugem berilu te nedelje.
Če »imam vero«, me »verujem« spominja, da je ne
morem držati shranjene. Ne vere ne ljubezni ni mogoče
shraniti, mogoče ju je le živeti. Če »verujem«, me »imam
vero« spominja, da do vere nikakor nisem prišel sam.
Moral je biti nekdo že pred mano, da sem vero našel.
Moja »aktivnost« še ni dovolj. Tudi ljubim lahko zato, ker
me je nekdo že prej ljubil in sem bil ljubljen.
Bl. mati Terezija je dejala: »Vere primanjkuje zato, ker je
med ljudmi toliko sebičnosti in koristoljubja. A vera, zares
prava vera, je darujoča. Ljubezen in
vera hodita skupaj. Druga drugo
dopolnjujeta.« Poganski stotnik
je imel to prednost, da ni imel
duhovne lastnine. Ni se zanašal
na to, da »je že veren«; morda je
zato Kristusa laže vzljubil in spoznal.
Pri sebi vidim, da sem Boga začel zares spoznavati, potem ko sem ga začel
preprosto ljubiti. V moji veri je večji
prostor zavzemala teorija kot pa

življenje. Zato vam tako srčno želim
pomagati, da bi začeli vero tesno povezovati z ljubeznijo. To je »bližnjica«!
To je pot srca, pot izročitve, posvetitve, ki nam je tako preprosto ponujena. Rad bi, da tega dejanja posvetitve
ne bi dojemali kot pobožnost ali celo
kot osebno pobožnost, ker to ni. Celo
kakšen »učenjak« jo tako vidi in, žal,
tudi tako razlaga. Enako želim, da bi
celodnevne molitve pred Najsvetejšim
ne dojemali kot kopičenje pobožnosti,
ampak kot počitek, bližino, radost, pogovor, delitev skrbi, prepuščanje, izpuščanje ... Dva, ki se imata rada, želita
biti več časa skupaj, zadostuje jima
pogovor, bližina. Zadostuje jima preprosto »biti« skupaj.
Ko se posvetim Marijinemu brezmadežnemu Srcu, se samo odpovem duhovni lastnini: »Vse moje je tvoje.« Iz
izkušnje vam lahko povem, da Božja
Mati to vzame zares. Ko vera ni več
samo »moja«, je veliko lažje. To me
reši strahu za lastnino, za mojo in za
otrokovo, vnukovo ... To me obvaruje,
da bi se vera v teh razmerah tudi pri meni
zaprla nazaj v religijo. Ona zna vzgajati
osebno vero, da bo postajala vedno bolj
pristna, privlačna in radostna.
Morda se zdi posvetilna molitev tako
malo, morda se zdi, da je le beseda. A
za Boga je tudi beseda lahko dovolj.
»Reci le besedo in ...«
župnik

Obvestila:
SOBOTNI VEČER
Z MARIJO PRED GOSPODOM
Vabljeni, da sobotni večer posvetimo radostni skupni in osebni adoraciji.
Začeli bomo ob 19.
uri s sveto mašo (tokrat ne bo polurne
molitve pred mašo),
nadaljevali v skupni
pesmi, slavljenju,

molitvi do 21. ure. S seboj ta večer prinesite kamen, ki ga boste med adoracijo položili pred Gospoda.
Potem se nadaljuje stalno češčenje do
nedelje ob 19. uri.
24-URNO ČEŠČENJE
Pomeni, da se damo na razpolago pred
živim Bogom dlje časa. Dovolj je, da vedno vsaj eden v cerkvi tiho moli. Pridite,
kadar koli boste želeli.
Seznam je v obeh župnijskih cerkvah le zato, da bo
zapolnjeno dežurstvo, lahko
se »vpišete« tudi tako, da
pošljete elektronsko pošto.
Ne bomo molili samo za novomašnika, ampak za dar
žive vere in blagoslov po
vaših družinah.
Bodimo pri tem čim bolj preprosti.
POSVETITEV POSAMEZNIKOV IN ŽUPNIJE
bomo izrekli v soboto, na dan Marijinega
brezmadežnega Srca, pri maši ob 19.
uri. Posvetili se bomo kot župnija v letu
vere. Vsak se lahko odloči tudi za osebno
posvetitev, lahko posvetite vso družino. Družino lahko posvetite tako, da ste
vsi navzoči, ali tako, da nekdo v imenu
vseh posveti vso družino. Pomemben
je namen! Na posvetilno molitev boste
napisali svoje ime ali družinska imena in
podpisano molitev med mašo simbolično
položili na oltar. Ti listi ne bodo nikjer
javno objavljeni, le simbolično bodo
ostali v župnijskem arhivu. Za domov
dobite spominsko podobico.
***
SHOD V LOGU
Danes popoldne je drugi letošnji shod;
od 16. ure spoved, ob 17. uri sveta
maša. Tema: Vera je ljubezen do Boga.
SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu ne pozabite na spoved. Nekateri že sami lepo skrbite za redno mesečno spoved.
V Kamnjah v torek ob 15. uri za 6. in 7.
razred; ob 16.30 za 4. razred; ob 17. uri
za 5. in 8. razred.
V Črničah v torek ob 17.45 za 8. in 9.
razred; ob 18.30 za 7. razred; v četrtek

19.00

sveta maša

20.00 - 21.00

skupna adoracija
(prinesi kamen)

21.00 – 22.00

tišina, možnost
za spoved

22.00 – 23.00

ŽPS in župnija Črniče

23.00 – 00.00

mladinski zbor

00.00 – 1.00
1.00 – 2.00
2.00 – 3.00
3.00 – 4.00
4.00 – 5.00
5.00 – 6.00
6.00 – 7.00

SEZNAM
ČEŠČENJAje v obeh
župnijskih
cerkvah.
Zapišite se,
če želite
prevzeti
dežurstvo
za uro ali
pol ure.
Ko je zapisana tišina,
naj celo
uro ostane
molitev v
tišini. Ob
ostalih urah
se lahko
dogovorite
tudi za glasno skupno
molitev.
Vedno pa
naj bo nekaj časa
namenjeno
tišini.

DUHOVNI ŠOPEK
Nekateri sprašujete, kaj je duhovni šopek.
Preberite na spletni strani. Gre za drobna
konkretna dejanja, ki ji bomo darovali novomašniku v obliki simbola – šopka. V ta
namen oddate v škatlo mesečno ali pogosteje lističe z označenimi dejanji.
Skupine, ki na primer še vedno redno molite po vaseh, tudi lahko oddate svoj skupni
listek, kadar ste molitev izrecno namenili
novomašniku. Z junijem bomo tudi pri svetih mašah po obhajilu skupaj molili molitev
za novomašnika.
KAJ POMENI?
Zakaj Marijino BREZMADEŽNO Srce?

Ob posvetitvi še majhna osvetlitev izrazov. Brezmadežno Srce Marije je poveza7.45 – 8.30
sveta maša
no z njenim brezmadežnim
8.30 – 9.00
spočetjem. Pri tem ni mišlje9.00 – 10.00
tišina
no Jezusovo spočetje v njenem telesu ampak začetek
10.00 – 10.30 ŽPS in ŽGS
njenega življenja z naravnim
10.30 – 11.30 sveta maša
spočetjem v telesu njene
11.30 – 12.00 strežniki
matere Ane. Z Jezusovim
12.00 -13.00
spočetjem je povezano njeno devištvo,
13.00 – 14.00 pritrkovalci
njena brezmadežnost pa se na naša na
Božji poseg vnjenoživljenje še pred ozna14.00 – 15.00 tišina, možnost za
spoved
njenjem. Medtem ko se verniki pogosto
V cerkvi
pred Bogom čutimo krive, nečiste in pre15.00 – 16.00 birmanci
bodo na
malo dobre, je Marija »brezmadežnost«
16.00 – 17.00 veroučenci
voljo tudi
doživela pravilno, to je z Božje strani.
17.00 – 18.00
obrazci z
Svojo grešnost tudi verniki velikokrat sku18.00 – 19.00 odrasli pevski zbor
molitvijo.
šamo popravljati in biti čisti pred Bogom
le z naše strani.
19.00 – 19.15 sklep
Njena brezmadežnost je nova brezmadežnost. Tista, ki jo želi Bog na novo podaob 16. uri za 4. razred; ob 16.30 za 5. in 6. r. riti človeku, ki se mu odpre in z njim soLahko pridete tudi k drugi skupini, na
deluje. Resnica o brezmadežnem spočetju
prvi petek ali ob češčenju v Kamnjah.
nas vedno znova spominja na osnovno
resnico, na »novost« naše vere, da je
POČITNICE V IZOLI
Kristus že pred nami vzel nase vse, kar
Do 20. junija oddajte prijavnice za Izolo, je človeškega. Našo »madežnost«, padakjer bomo od 4. do 7. julija. Vabljeni
nje v greh, je že nesel skozi smrt in jo v
mladi strežniki, pevci, pritrkovalci, masvojem telesu ponovno postavil v Očetovo
vričarji, vsi, ki kakorkoli sodelujete in
ljubezen. Vera je v tem, da to novo stanje
pomagate med letom. Več najdete na
osebno sprejmem in z Bogom sodelujem.
prijavnici na spletni strani. Kratek sestanek s starši pred odhodom bo v nedeljo, KONCERT
23. junija po maši.
v soboto, 8. 6. ob 20. uri je v Vrtovin zaključni koncert moškega pevskega zbora ViBOLNIKE OBISKUJEM
nograd z gosti Korus iz Mirna.
v Kamnjah v petek dopoldne.
7.00 – 7.45

