Nameni svetih maš:

sv. Peter in Pavel, apostola

ponedeljek, 30. 6., KAMNJE ob 16.00
GOJAČE ob 20.00
Prvi mučenci rimske za †† starše Bratina in Vodeb, za †† Jožka in Silvo Bratina,
Cerkve
Kamnje 33
p. n. Gojače 13
torek, 1. 7.,

Estera,
svetopisemska žena

V naravi ob 16.00 (Gojače, pri
koči) za vse otroke in mlade
na oratoriju

ČRNIČE ob 20.00
za †† Franca in Alojzijo
Peršič, p. n. Črniče 63a

sreda, 2. 7.,
Evgenija,
redovica

KAMNJE ob 16.00
za zdravje,
Kamnje 1

MALOVŠE ob 20.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. Malovše 39

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za † Vido in †† starše
Toplikar, p. n. Črniče 86

četrtek, 3. 7.,
Tomaž,
apostol

VRTOVIN ob 20.00
prvi petek, 4. 7.,
Elizabeta
za † Marijo Šatej,
Portugaljska, kraljica Vrtovin 35, 1. obl.
možnost za spoved takoj po maši
in češčenje Najsvetejšega

ČRNIČE ob 20.00
za † Iva Lebana,
p. n. Črniče 97

prva sobota, 5. 7.,

RAVNE ob 20.00
za † duhovnika Vinka Kobala,
p. n. darovalca

Ciril in Metod,
sozavetnika Evrope

6. 7.

14. NEDELLJA
MED LETOM,
Marija Goretti,
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za žive in †† Skrilje 30
od 7.30 možnost za spoved in
češčenje Najsvetejšega

SKRILJE ob 7.00
za †† starše Kalin,
Skrilje 70c
KAMNJE ob 10.30
za †† Zdravka in Ivanko Valič,
Skrilje 2

od 19.00 možnost za spoved in
češčenje Najsvetejšega

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

29. 6. 2014
št. 26

Na tvojo besedo
Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez
Krstnik, drugi: da je
Elija, zopet drugi:
da Jeremija ali kdo
izmed prerokov.«
Reče jim: »Kaj pa vi
pravite, kdo sem?«
Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus,
Sin živega Boga.«
Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti,
Simon, Jonov sin,
zakaj meso in kri ti
nista tega razodela,
ampak moj Oče, ki
je v nebesih. Pa tudi
jaz tebi povem: Ti
si Peter (Skala) in
na to skalo bom
sezidal svojo Cerkev in peklenska
vrata je ne bodo
premagala.
(Mt 5,14–18)

 Za konec
SPRIČEVALO – Sin profesionalnega nogometaša se zadnji dan pouka vrne domov in oče ga vpraša: »No,
kakšno je spričevalo?« »Odlično, oče. Vsi morajo zamenjati razred, samo meni so podaljšali pogodbo.«

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: Zah 9,9–10
2. berilo: Rim 8,9.11–13
evangelij: Mt 11,25–30

»Na tvojo besedo bomo mreže vzeli in postali ribiči ljudi ...« Tako se glasi refren letošnje pesmi, ki jo
bomo prepevali na oratoriju. Lepo se ujema s praznikom, ki ga letos obhajamo na nedeljo.
Kristus bi lahko Cerkev postavil na kaj bolj trdnega,
kot je človek. Vedno znova se srečujemo s kritikami:
Kakšna je Cerkev! Kakšni so in kaj delajo duhovniki,
škofje! Kaj delajo pobožni ljudje ... Vedno znova slišimo in tudi sami v sebi ponavljamo: Cerkev bi morala
to, bi morala ono, morali bi biti bolj organizirani, bolj
popolni in bi šlo ...
Kako to, da Bog ne pokliče sposobnejših in moralno čistejših ljudi? Ravno praznik dveh stebrov Cerkve
razkriva, v čem je Božja moč. Ne le duhovnikom, ampak vsakemu kaže, v čem je trdna skala življenja. »Ti
si Peter (skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev
...« Cerkev ni »projekt«. In tudi tvoje življenje ni projekt. Kako hitro začnemo zidati na podlagi svojih velikih zamisli in predstav. In potem smo razočarani, ker
življenje ne gre po zamišljenih poteh. Če bi bila Cerkev »popolna«,
bi še bolj trpeli, ker bi mislili, da
je mogoče biti popolnejši. Ko nam
gre kaj narobe, se takoj začnemo spraševati: »Kaj sem naredil
narobe, kaj mi še manjka, da bo
začelo iti prav?« Tako pa prav po
Kristusovi Cerkvi vidimo, da naš
zemeljski cilj ni »popolnost v popolnosti«. Popolnost je v odnosih!
Do odnosov pa se pride preko
krhkosti, porazov, odpuščanja ...
Vsi zreli zakonci in tudi preizkuša-

ni neporočeni to veste. Seveda le, če
ste si to priznali in si dovolili, odpustili. Mladi Simon je na obali vrgel mrežo na besedo Drugega. In takrat ni
vedel, da bo nekoč postal Peter samo
zato, ker je vmes nekajkrat pogorel.
Postal je skala, ker se na koncu ni
več zanašal na svojo pridnost, delavnost, sposobnost ... S tem ni zatrl ustvarjalnosti. Ni nehal sanjati in
načrtovati. Vse to je imel še naprej,
vendar to ni bil več temelj njegovega
življenja. Našel je drug temelj: živeti
v razmerju.
In to tako zelo želim vsakemu izmed
vas sredi tega današnjega zmedenega sveta. Doživljamo, da ni nič več
trdno. In prav sedaj je priložnost, da
odkriješ veliko globljo skalo svojega
življenja. »Na tvojo besedo« pomeni:
Nehaj živeti za Boga, nehaj se truditi
za Boga ali v imenu Boga. Začni živeti ravno obratno: iz Boga. Potem
boš polagoma rešen mučnega spraševanja: »Zakaj sem tak?« In takrat
se ti bo razodelo tudi veliko odkritje,
zakaj je Cerkev taka in zakaj je postavljena na tak temelj.
župnik

ORATORIJ
Prijavili ste okoli 55 otrok. Skupaj
z animatorji bomo preživeli tri dni.
Otroci naj vsak dan pridejo od
7.30 do 8. ure. Prvi dan prinesite
s seboj izpolnjeno prijavnico in
prispevek (10 €, za vsakega naslednjega otroka iz družine 5 € manj).
Vsak dan bo tudi kuhano kosilo.
Animatorji bodo vse dni skupaj in
bodo tudi prespali v župnišču. Če

kdo od odraslih
želi, lahko prispeva kakšno zelenjavo ali kakšen
priboljšek. Hvala
gospodinjam, ki
ste sprejele pripravo hrane.
Vse tri dni bomo zaključili s sveto
mašo ob 16. uri in se poslovili ob
17. uri. K sveti maši vabljeni tudi
drugi. V torek naj imajo otroci s seboj primerno obutev za hojo, za pijačo in hrano bo poskrbljeno.

NEDELJSKE SVETE MAŠE
Prva jutranja maša bo odslej ob nedeljah v juliju in avgustu ob 7.
uri. Dokler bodo še možne tri nedeljske maše, je primerneje zaradi
daljšega dneva in v primerih, ko se
odpravljate na pot. Ob šagrah je seveda spremenjen običajen urnik.

V četrtek in petek po končanem oratoriju gremo z mladimi na pot z vlakom in s kolesi v okolico Bohinjske
Bistrice. Odhod v četrtek ob 7.35 s
postaje v Novi Gorici. Priporočamo
se v molitev.

magali pri namestitvi novih pogonov
vseh treh zvonov v župnijski cerkvi
v Kamnjah. Veliko ste pripomogli k
nižjim stroškom. Poseg je bil potreben in se je lepo posrečil, zvonjenje
je sedaj še mehkejše in bolj ubrano.
Če kdo želi, lahko prispeva namenski dar za kritje stroškov.
Sedaj bomo v župniji Kamnje malo
počivali in pustili večja in dela in
stroške.

PRIPRAVA NA KRST
V torek se prične poletni termin priprave
na krst v Vipavi v
župnišču ob 20. uri
Starši ne spreglejte
in poskrbite.
Vsi, ki bi želeli krstiti otroka, računajte na termine: dopoldne med
mašo 13. julija, popoldne 14. septembra (v Kamnjah) in 21. septembra (v Črničah).
PRVI PETEK
vabljeni k zakramentom in češčenju Najsvetejšega v petek in
soboto.
OBISK BOLNIKOV
Obiskujem dopoldne v soboto po
jutranji maši.

NA TVOJO BESEDO
(himna)
Učenik, obupani smo
vso noč smo se trudili,
pa nismo nič ujeli.
Učenik, če rečeš nam to,
vesla bomo vzeli in za tabo gremo.
Svetega Petra za zgled si nam dal,
da bi verovali kot je on veroval.

HVALA
Pri nabirki na šagri smo na Svetem
Na tvojo besedo bomo mreže vzeli
Pavlu zbrali 390,00 €. Hvala vsem!
in postali ribiči ljudi,
da cel svet bomo zaobjeli z ljubeZVONJENJE V KAMNJAH
Hvala mojstrom, ki ste ta teden po- znijo, ki daješ jo ti.

SPREMEMBA PRI BOGOSLUŽJU
Papež Frančišek se je odločil za
uvedbo lepe spremembe na podlagi številnih pobud vernikov iz celega
sveta. Tako bomo po sklepu slovenskih škofov s 1. julijem v evharistični molitvi pri vsaki sveti maši poleg
Device Marije in apostolov omenjali
tudi svetega Jožefa, ženina Device
Marije.

Namestnik tvoj je Peter skala postal,
o ljubezni božji je nenehno pričeval.
Daj tudi nam te moči,
da naša vera iz nas zažari.
Svetega Petra za zgled si nam dal,
da bi verovali kot je on veroval.

Iz YOUCATA –
katekizma za mlade

Kako Cerkev razume zakrament
svetega reda?

katoliški duhovnik, ki deli zakramente, ne deluje iz lastne moči ali iz
moralne popolnosti (ki je na žalost
pogosto sploh nima), ampak "in persona Christi". Po njegovem posvečenju v njem raste spreminjajoča,
zdravilna, odrešilna Kristusova moč.
SHOD V LOGU
Ker duhovnik nima ničesar iz sebe, je
V nedeljo je redni shod v Logu pri
predvsem služabnik. Razposznavno
Vipavi. Spovedovanje od 16. ure, ob
znamenje vsakega pravega duhovni17. uri sveta maša. Tokratna tema
ka je zato ponižno strmenje nad svobo Cerkev je občestvo, ki služi.
jolastno poklicanostjo.

***

