Nameni svetih maš:

nedelja Svete Trojice

ponedeljek, 16. 6., KAMNJE ob 20.00
Beno,
za †† Silvana in Antona
škof
Vodopivca, Kamnje 48

GOJAČE ob 20.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

torek, 17. 6.,

ČRNIČE ob 20.00
za † Benjamina Valiča,
p. n. Črniče 25

Rajner,
samotar

VRTOVIN ob 20.00
za † Dorico Vodopivec,
Vrtovin 71b, 1. obl

15. 6. 2014
št. 24

Po maši litanije Jezusovega Srca
za slovenske družine*

sreda, 18. 6.,
slovenski pričevalci
za vero

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b

MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj,
p. n. Malovše 32

četrtek, 19. 6.,
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
Nazarij, škof

KAMNJE ob 19.30
za † Ivana Kočevarja,
Potoče 23
procesija SRT

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji, Črniče 78a
procesija SRT po cerkvi

petek, 20. 6.,
Florentina,
devica

VRTOVIN ob 20.00
za † Zofijo Cingerle,
Vrtovin 127, 1. obl.

RAVNE ob 20.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

sobota, 21. 6.,

SKRILJE ob 8.00
za † Frančiško Rustja,
Skrilje 88

ČRNIČE ob 20.00
za † Draga Toplikarja,
p. n. Črniče 86

ni jutranje svete maše

ČRNIČE ob 7.30
za † Anastazijo in
vse †† Batič, Črniče 81

Alojzij Gonzaga,
redovnik

22. 6.

12. NEDELJA
MED LETOM
Tomaž More,
mučenec

KAMNJE ob 10.30
v zahvalo in priprošnjo
Materi Božji, Potoče 49
SVETI PAVEL ob 17.00
za dobrotnike cerkve
za † Leono Feuče,
Vrtovin 41

RAVNE ob 9.00
za župnijo
ŠAGRA SV. JANEZA IN PAVLA

ŠAGRA SV. PAVLA

* V torek se pri maši in litaniijah v duhu pridružujemo začetku pešromanja

Ne več nazaj k mami
Tisti čas je Jezus
rekel Nikodemu:
»Bog je svet
tako ljubil, da je
dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor vanj veruje, ne pogubil,
ampak bi imel
večno življenje.
Bog namreč
svojega Sina ni
poslal na svet,
da bi svet sodil,
ampak da bi se
svet po njem
rešil. Kdor vanj
veruje, se mu
ne sodi; kdor
pa ne veruje,
je že sojen, ker
ne veruje v ime
edinorojenega
Božjega Sina.«
(Jn 3,16–18)

Danija in Vilme Siter za blagoslov in povezanost slovenskih družin. Lepo vabljeni.

 Za konec

ČASTNI NASLOV – Janezek sprašuje: »Oče, kaj je to častni naslov?« Oče razloži: »Veš, častni naslov je na
primer, kadar mama reče, da sem jaz glava družine.«
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
za naslednjo nedeljo
1. berilo: Jer 20,10–13
2. berilo: Rim 5,12–15
evangelij: Mt 10,26–33

Pri današnji maši Pesem tisočerih zvonov v Črničah
smo med spremenjenjem še in še prepevali in ponavljali:
»Kristusovo telo, Kristusovo telo ...« Kako zelo potrebujemo to ponavljanje!
»Potreboval sem veliko let in veliko porazov, da sem
lahko odpustil staršem,« je pripovedoval mož srednjih
let. »Pravzaprav dolgo niti nisem vedel, da me v notranjosti razjeda zamera staršem, ker nista zdržala skupaj.
Veliko sta se žrtvovala za nas, vendar se med seboj nista
znala pogovarjati. Šla sta narazen.«
Kakor za življenje potrebujemo trdnost medsebojnega
odnosa staršev, tako potrebujemo trdnost medsebojnega odnosa Božjih oseb. Ker človeški očetje in matere prej
ali slej ne zadostujejo, je Bog poskrbel za otroke. Odprl
nam je svojo trdnost. Trdnost medsebojne ljubezni Božjih oseb v telesu Jezusa Kristusa.
Zgodbe človeške »netrdnosti« so danes postale skoraj
vsakdanji kruh. Toda ljudi, ki se jim rušijo družine, ne
smemo kar po čez soditi. Pobiramo sadove idej prejšnjih
generacij. Zrasli smo namreč na njivi kulture, ki v središče postavlja posameznika, mene kot posameznika.
Ko se pretrgajo odnosi, je hudo, vendar to še ni katastrofa. Katastrofa se zgodi, ko
začnemo to opravičevati, sprejemati kot nekaj normalnega in
modernega. Katastrofa se zgodi,
ko iz življenja naredimo idejo.
Prav to se je zgodilo našim
prastaršem. Zato je Oče v svojem Sinu sprejel telo. V telesu
nam je pokazal, da Bog ni ideja,
ampak življenje. Življenja ni mogoče narediti. Življenje se rodi.

Zato po sklepu močnih časov božiča, posta, velike noči in binkošti s
praznikom slavimo Sveto Trojico in
Kristusovo telo v evharistiji. Kako
lepo je otroku, ko čuti živo vez med
očetom in mamo. Iz te vezi se je rodilo njegovo telo. Iz tega odnosa bo
v življenju črpal tudi nevidno trdnost
in varnost.
Kristus dobro ve, da ni vsem dano
živeti v trdni družini. Zato nam je v
svojem telesu pripravil dom, kjer se
bomo lahko na koncu skupaj z drugimi počutili varne in ljubljene. »Kdor
vanj veruje, se mu ne sodi ...« Zato
je treba s krstom umreti življenju
staršev in se dati presaditi v drugo
družino, v drugo tkivo. To je »verovati vanj«.
Družina ni cilj. Družina kaže na cilj.
Je samo znamenje življenja, ki se
nam pred nami približuje. Je podoba
Svete Trojice. Zato naša pot ni nazaj
»k mami«, ampak naprej k Očetu. Ko
to odkriješ, veš, zakaj greš k maši in
zakaj prejmeš Rešnje telo.
župnik

SVETO REŠNJE TELO
Vabljeni k večerni sveti maši na zapovedani
praznik. V Kamnjah procesija po
vasi, pripravite oltarje, prvoobhajanci
sodelujete s potresanjem cvetja, tudi
drugi otroci lahko pomagate. V Črničah
kratka procesija po cerkvi.
SPRIČEVALA
Katehetje prosimo, da podpisana veroučna spričevala vrnete še pred počitnicami, takoj naslednjo nedeljo. Lahko jih tudi oddate v župnijski nabiralnik.
Tako se bomo izognili nepotrebnemu
dodatnemu delu.
MLADI
Dobimo se spet v petek ob 20.30.

ROMANJE NA BREZJE
V soboto je vseslovensko romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Iz naše
dekanije Karitas organizira več avtobusov; prispevek 15 € za prevoz in kosilo. Ob 6.30 odpelje avtobus iz Črnič in
pobira po vaseh. Prijave in informacije:
Stanko Rovtar, 031 249 202, in Julijana
Bric, 040 888 420.

SREBRNA MAŠA, ŽPS KAMNJE
V Kamnjah bomo v nedeljo, 29. junija,
na praznik apostolov Petra in Pavla in na
dan obletnic mašniških posvečenj, obhajali srebrno mašo. Obhajal jo bo duhovnik rojak g. Božo Rustja ob 10.30.
Župnijski svet se zato dobi v ponedeljek
takoj po maši v Kamnjah, čisto kratko,
saj je glavno že dogovorjeno.

LIKOF ZA VSE DELAVCE NA SVETEM PAVLU
v soboto bomo imeli težko pričakovani
likof kar na samem Sv. Pavlu.
Od 15. do 16. ure zbiranje in brisanje
potnega čela ... nato piknik v senci pri
zunanjem oltarju. Vabljen res prav
vsak, ki je bil kakor koli zraven, tudi če
je le kaj malega delal z rokami, v pisarni, z orodjem ... Nihče naj ne misli, da ne
spada zraven.
Če kdo prav želi, seveda lahko prinese
s seboj kakšno dobroto, vendar piknik
»časti« župnija od skupnih darov.
Pomembno je, da se lahko v miru in
sproščenosti družimo in
odpočijemo in da se bomo
imeli preprosto lepo! Povej
naprej, saj vsi ne slišijo in
ne berejo oznanil.

DUHOVNI ŠOPEK SREBRNOMAŠNIKA
Srebrnomašnik bo ob prazniku
najbolj vesel duhovne podpore in povezanosti. Zato bomo
tudi njemu izročili duhovni šopek, ki je za duhovnika najlepša podpora za nadaljnje služenje.
Zato vas v teh dveh tednih vabim k »nabiranju« duhovnih cvetov zanj.
Nevidni šopek sestavljajo preprosta
dejanja, odločitve, ki jih sprejmemo z
določenim namenom za nekoga. Lahko
grem s tem namenom k maši, prejmem
obhajilo, grem k spovedi, posebej molim v ta namen, naredim drobno dobro
delo, žrtvico, darujem kakšen svoj križ,
se čemu odpovem, ...
Na voljo (v cerkvi in na spletu) so listki, ki jih oddate do predvečera praznika
v škatlico ali pošljete el. sporočilo. Časa
je malo, vendar je bolj kot količina pomembna ljubezen. Bl. Mati Terezija je rekla: delati majhna dela z veliko ljubeznijo.

ŠAGRA, SVETA MAŠA
NA RAVNAH IN NA SVETEM PAVLU
V nedeljo bo sveta maša na Svetem Pavlu ob 17. uri. Obhajal jo bo g. škof Metod Pirih. Ob tej priložnosti bo posvetil
novi kamniti oltar. Oltar je bil blagoslovljen, za nepremične oltarje pa je zaželeno, da so po rokah škofa in po snovi
svete krizme tudi posvečeni. Sveta maša
se bo zato tokrat darovala v cerkvi.
V nedeljo je tudi šagra rimskih mučencev Janeza in Pavla, zavetnikov cerkve na Ravnah, ki godujeta 26. junija.
Vabljeni, da pridete k sveti maši ob 9.
uri tudi od drugod, verjetno marsikdo
še nikoli ni bil v tej cerkvi.
Letos je praznik apostolov Petra in Pavla na nedeljo, ko bomo obhajali srebrno
mašo, zato sta obe šagri že prej. Jutranje maše v Kamnjah v nedeljo ne bo.

ORATORIJ
Prijavili ste okr. 30 otrok.
Mladih animatorjev je dovolj in so navdušeni, zato
brez skrbi do nedelje še
prijavite otroke (Klara 040593-416). Začeli bomo v ponedeljek,
30. 7., zjutraj v prostorih, okolici in na
igrišču v Kamnjah. Informacije najdete pri
voditelju Maticu Ferjančiču 041 562 237.
Letošnja tema bo Peter: »Na tvojo besedo«. Poleg vsakdanje zaigrane zgodbe nas bodo družili pogovor, kateheza,
skupno kosilo, delavnice, igre. V torek se
bomo odpravili na pot. Starši boste prišli
po otroke vsak dan ob 17. uri.

HVALA SEJALCEM
Ob sklepu veroučnega leta
se najlepše zahvaljujem
vsem šestim sodelavkam
katehistinjam za ves darovani čas in lepo sodelovanje.
Hvala tudi zborovodjem,
organistom, animatorjem pritrkovalcev,
strežnikov in drugim, ki med letom posvečate svoj čas otrokom in sejete dragocena semena za prihodnost.
Starše prosimo, naj verouka ne jemljete
kot šolo ali dodatno dejavnost. Če vera
postane šola, se ji kmalu piše konec. Največja zahvala in znamenje odrasle odgovornosti staršev bo, ko boste posejano
njivo zalivali tudi med poletno vročino in
počitnicami.
STRŽIŠČE VABI
Tudi letos lahko prejmete duhovno hrano, počitek, sprostitev in nove
osebne vezi v Stržišču
pod Črno prstjo. Letos
bo rdeča nit tema ZNAMENJE.
1. teden od 6. do 13. 7., dijaki; vodita Tomaž Kodrič in Vinko Lapajne
2. teden od 13. do 20. 7., dijaki; vodita
Slavko Rebec in Cvetko Valič
3. teden od 20. do 27. 7., študentje in izobraženci; vodijo Tomaž Kodrič, Primož Erjavec in Alan Tedeško
4. teden od 27. 7. do 3. 8., dijaki; vodijo
Jože Pegan, Marko Kos in Jože Pacek
5. teden od 3. do 10. 8., dijaki; vodijo Jože
Jakopič, Rafko Klemenčič, Sandi Skapin in
Danilo Kobal
Mladi pari od 10. do 13. 8., vodi Slavko Rebec; od nedelje od 19. ure do srede do 13. ure
Družine, zakonci in drugi odrasli:
I. vikend od 21. do 24. 8.; vodita Rafko Klemenčič in Milan Stepan
II. vikend od 28. do 31. 8.; vodita Lojze Milharčič in Danilo Kobal
Prispevek za teden duhovnosti je 65,00€,
prijavite se župniku ali Danilu Kobalu
041/860 640; danilo.kobal@vrn.si.

