Nameni svetih maš:
ponedeljek, 9. 6.,

binkošti

SVETI PAVEL ob 19.00
za vse padle,
p. n. Peršič, Gojače 5

ČRNČE ob 20.00
po namenu

Bogomil.,
škof

VRTOVIN ob 20.00
v dober namen,
Vrtovin 57b

GOJAČE ob 20.00
za † Antona Košuta,
8. dan

sreda, 11. 6.,
Barnaba,
apostol

SKRILJE ob 20.00
MALOVŠE ob 20.00
za †† starše in sestro Cenčič, za †† Mira in Marto Cigoj,
Skrilje 91d
p. n. Malovše 31

četrtek, 12. 6.,
Adelajda,
redovnica

KAMNJE ob 20.00
za †† Kandus,
Potoče 44

ČRNIČE ob 20.00
za † Lojzeta Podgornika,
Črniče 12

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

VRTOVIN ob 20.00
za v dober namen,
Vrtovin 108

ni svete maše

sobota, 14. 6.,
Rihard, opat,
kvatre

SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Stanka in Vido Čermelj, za † Jožefo Herak,
Skrilje 37
30. dan

Marija, Mati Cerkve
Efrem Sirski, diakon

torek, 10. 6.,

ni jutranje svete maše
15. 6.

NEDELJA SVETE KAMNJE ob 8.30
za † Nevenko Copič,
TROJICE
Vrtovin 27a
Vid,
mučenec

Ob 14.00 krst otrok

ČRNIČE ob 10.00
za †† Janka Peršiča,
p. n. Ravne 3
za župnijo
ŠAGRA SVETEGA VIDA

Pred nami je:
• sobota, 21. junija, romanje na Brezje;
• sobota, 21. junija, likof za vse delavce na Sv. Pavlu;
• nedelja, 22. junija, šagra na Ravnah; šagra na Sv. Pavlu;
• nedelja, 29. junija, sv. Peter in Pavel, srebrna maša v Kamnjah;
• ponedeljek, 30. junija, tridnevni oratorij.

 Za konec

V SLAŠČIČARNI – Mlada gospodinja v slaščičarni: »Oprostite, ali imate morda kaj zažganih piškotov?
Veste, rada bi, da bi mož mislil, da sem jih sama spekla.«
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Nihče ne
more
reči:
»Jezus je Gospod,«
razen v Svetem
Duhu. Različni so
duhovni darovi, Duh
pa je isti. Različne
so službe, Gospod
pa je isti. Različna
so dela, isti pa je
Bog, ki dela vse v
vseh. Vsakomur se
daje razodetje Duha
v korist vseh. Kakor
je namreč telo eno
in ima veliko delov,
vsi telesni deli pa so
eno telo, čeprav jih
je veliko, tako je tudi
pri Kristusu. V enem
Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni
v eno telo, naj bomo
Judje ali Grki, sužnji
ali svobodni,
in vsi smo pili
enega Duha.
(Jn 17,1–5)

Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: 2 Mz 34,4–9
2. berilo: 2 Kor 13,11–13
evangelij: Jn 3,16–18

Brez zalog

Ko sem bil mlad, sem nekoč med sveto mašo za nekaj kratkih trenutkov doživel neizmerno povezanost z
vsemi, ki so bili tedaj okoli mene. V vsakem človeku
sem videl lepoto, dobroto ... Tega ne bom nikoli pozabil, zapomnil sem si kraj in datum. Verjetno je to žarek
tistega, kar nam bo dano živeti v večnem življenju.
Sv. Irenej je že v 2. stoletju dejal: »Kakor suha
moka brez vode ne more postati sama po sebi testo
ali kruh, tako tudi mi ne bi mogli postati eno v Jezusu
Kristusu brez 'vode', ki prihaja z neba. In kakor suha
zemlja, če ne dobiva vode, ni rodovitna, tako tudi mi,
ki smo bili suh les, ne bi bili nikoli rodili sadov življenja
brez dežja, ki nam je bil sam po sebi dan od zgoraj.«
Govoril je seveda o Svetem Duhu.
Binkošti so porod. Življenje je staršem dano. Sami ga
nimajo v rokah. Tako tudi kristjani novega razodetega
Božjega življenja nimamo v rokah. Vedno, ko hočemo
življenje imeti v oblasti, nas tepe. Tako v medicini kakor v krščanskih navadah. Zato nas Petrov naslednik
danes resno opozarja, naj ne bomo 'cariniki' vere.
In kaj je tisto, kar se rojeva? Preprosto! Rojeva se
Kristusovo telo. In večno življenje, ki ga bomo živeli v nebesih,
je eno samo življenje tega telesa.
Dragi kristjan, imaš dve možnosti: da postaneš del tega telesa ali da poskušaš sam s svojo
pridnostjo priti do življenja, do
popolnosti, varnosti, sreče ...
In to telo je živo, samo če je
sestavljeno iz grešnikov. Vendar
ne samozadostnih grešnikov,
ampak takih, ki hrepenijo po

odrešenju. S svojo popolnostjo ne
zidamo Cerkve. Jo kvečjemu kvarimo in rušimo. S svojo popolnostjo jo
delamo neprivlačno, zgolj človeško.
Bolj ko si prizadevamo za človeško
popolnost, bolj se začenjamo med
seboj primerjati in gristi.
Naša popolnost je binkoštna popolnost. Kaj pa ti koristijo oči, če ni luči?
Kaj ti koristi nos, če ni dišave? Kaj ti
koristi zunanja lepota ali obleka, če
ni svetlobe? Svetloba daje, da lepota postane vidna. Telo samo (fiziki
to dobro vedo) nima barv, barve ji
sproti, vsak trenutek, prinaša svetloba. Tako je tudi s kristjani in z delovanjem Svetega Duha!
Ko svetloba pride, takrat šele postane pomembno, kako živiš. Od tvoje "obleke" je odvisno, katera barva
Svetega Duha se bo odbila in postala
vidna, privlačna.
Ne zanašaj se nase. Z binkoštmi se
je Cerkev kot telo odpovedala religioznim shrambam in zalogam. Začela
je kot mati živeti 'sproti'.
župnik

ŠAGRA SVETEGA VIDA V ČRNIČAH
V nedeljo bomo počastili zavetnika mučenca sv. Vida v Črničah. V Kamnjah bo
zato samo ena dopoldanska sveta maša
ob 8.30. Vabljeni tudi
iz kamenjske župnije
na praznik k slovesni
sveti maši ob 10. uri,
ki bo letos nekoliko
drugačna. Bogoslužje
bo hkrati bogat glas-

beni dogodek. Med nami bodo pevci in
glasbeniki s sveto mašo Pesem tisočerih zvonov.
Zaradi slovesnega bogoslužja in petja
izjemoma ne bo procesije.
Vabljeni pa, da se po maši ustavite na
prazničnem druženju. Popoldne vabljeni h krajevnemu praznovanju, ki
se začne ob 17. uri pri osnovni šoli.
PESEM TISOČERIH ZVONOV
Celotna sveta maša se poje. Med nami
bo okr. 50 pevcev in instrumentalistov.
Mašo so prvič s petjem obhajali 24.
oktobra 1987.
Začetek projekta Pesem tisočerih zvonov sega v poletje 1986, na duhovne
vaje za glasbene skupine v Soči.
Jeseni leta 2003 pa se je začelo novo
obdobje. Zvone Štrubelj je povabil sodelujoče pri projektu v Stuttgart in
Pesem tisočerih zvonov je spet oživela. Zbralo se je veliko »starih« in bilo
je presenetljivo, ko so začeli prihajati mlajši, številni so namreč pripeljali
svoje otroke.
Projekt je dobil nov polet, nov zagon.
V novem obdobju po letu 2003 je gonilna sila Kata Bambič in njena skupina Metulji z Rakovnika.
Maša Pesem tisočerih zvonov dobiva vedno nove zvonove, ki pozvanjajo,
zvonijo, zvenijo in v nas prebujajo veselje ob zavedanju: »Blagor nam, srečni
smo
lahko, saj
smo povabljeni
na
Gospodovo
gostijo.«

MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo na binkoštni ponedeljek ob 19.
uri v cerkvi.

VEROUČNA MAŠA
ob sklepu verouka v Kamnjah v nedeljo. Vendar družine, ki želite, lahko pridete k maši v Črniče.

DAR ZA POPLAVE
V nedeljo smo pri nabirki za žrtve poplav zbrali in že posredovali naprej: v
Črničah 377,53, v Kamnjah 752,52.
Tudi mladi iz POTA se vam zahvaljujejo
SPRIČEVALA
za darove, ki jih bodo odnesli na misiKateheti prosimo, da podpisana vero- jon v Malavi.
učna spričevala vrnete še pred počitnicami, takoj naslednjo nedeljo.
POD TO GORO ČAVENSKO
Lahko jih tudi oddate v župnijski nabiPredstavitev knjige Pod to
ralnik. Tako se bomo izognili nepotrebgoro čavensko, Pavla Penemu dodatnemu delu.
tra Bratine, skupaj s knjigo
MLADI
Protestantino, kolumne izDobimo se spet v petek ob 20.30.
pod Čavna, Tina Mamića bo
Dogovarjamo se za oratorij, še kdo se
v ponedeljek ob 20. uri v
lahko pridruži.
Lavričevi knjižnici v Ajdovščini.
Pogovor bosta vodila Ivana Slamič in
ORATORIJ
Jurij Paljk. Knjigo dobite pri avtorju v
Zaradi števila in starosti se Kamnjah: 36 47 002.
informativno čim prej prijavite Klari: klaracigoj@gmail.
com; 040-593-416, informacije pri Maticu 041 562 237.
Letošnja tema bo Peter: »Na tvojo Iz YOUCATA – katekizma za mlade
besedo«. Poleg vsakdanje zaigrane Čemu Bog hoče Cerkev?
zgodbe nas bodo družili pogovor, ka- (vprašanje 122, str. 87)
teheze, delavnice, igre. Drugi dan se Bog hoče CERKEV, ker nas noče odrebomo odpravili na pot. Starši boste šiti posamezno, ampak skupaj. Celotno
prišli po otroke ob 17. uri.
človeštvo hoče narediti za svoje ljudstvo.
KRST OTROK
V nedeljo bo prejel sveti krst Matej Nihče ne pride v nebesa po asocialni
Curk, sin Sebastjana in Damjane, Po- poti. Kdor misli le nase in na svoj dušni
toče 55. Njegovo družino priporočamo blagor, živi asocialno. To je nemogoče
tako v nebesih kot na zemlji. Bog sam
v molitev.
ni asocialen; ni osamljeno, vase zaprto
bitje. Troedini Bog je v sebi »socialen«,
ROMANJE NA BREZJE
Prijave za romanje bolnih, ostarelih in je skupnost, je večna izmenjava ljubeinvalidov v soboto, 21. junija, spreje- zni. Po božjem modelu je tudi človek
mata Stanko Rovtar, stanko.rovtar@siol. ustvarjen za odnos, za izmenjavo, sonet, 031 249 202, in Julijana Bric, julijana- delovanje in ljubezen. Odgovorni smo
drug za drugega.
bric@gmail.com, 040 888 420.
V ceni romanja, 15 evrov, je všteto »Gospod je rekel Kajnu: 'Kje je tvoj brat
tudi kosilo in se poravna na avtobusu. Abel?' Odvrnil je: 'Ne vem. Sem mar jaz
Lepo povabljeni, da se Mariji Pomočni- varuh svojega brata?'« (1Mz 4,9)
ci ob obletnici njene milostne podobe
zahvalimo in priporočimo.
Župnijska karitas

