Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

KAMNJE ob 15.30
za †† starše Krkoč,
Potoče 8

ČRNIČE ob 20.00
za zdravje,
p. n. Črniče 46

torek, 30. 6.,

KAMNJE ob 16.00
za † Stanislava Minkuža,
Potoče 1

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Črniče 24

DOBRAVLJE ob 16.00
v zahvalo,
p. n. Vrtovin

MALOVŠE ob 20.00
za †† Ludvika in Frančiško
Rogelj, p. n. Malovše 37

četrtek, 2. 7.,
Janez Frančišek Regis,
duhovnik

KAMNJE ob 16.00
za †† starše Slokar,
Kamnje 15
sklep oratorija

ČRNIČE ob 20.00
na čast Svetemu Duhu in
Materi Božji, p. n. Črniče 63a

prvi petek, 3. 7.,

VRTOVIN ob 20.00
po namenu,
Vrtovin 71b

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji,
p. n. Malovše

13. nedelja med letom

28. junija 2015

Prvi mučenci
rimske Cerkve

sreda, 1. 7.,
Estera,
svetopisemska žena

Tomaž,
apostol

prva sobota, 4. 7.,
Elizabeta Portugalska,
kraljica

od 19.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega

SKRILJE ob 8.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37
od 7.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega

NEDELJA, 5. 7.,

CIRIL IN METOD
slovanska apostola,
sozavetnika Evrope,
nedelja Slovencev po
svetu

od 19. ure priložnost za spoved
in češčenje Najsvetejšega

RAVNE ob 17.30
za vse †† Lozar, Ravne 7
in za †† Kosovel, Ravne 23

VRTOVIN ob 7.00
za † duhovnika p. Jožeta Podgornika,
Vrtovin 21
ČRNIČE ob 9.00
za † Iva Lebana, p. n. Črniče 79
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za srečen porod bodočih mamic,
p. n. Skrilje

 Za konec
ČRNOGORSKI –V morju se utaplja moški. Črnogorci stojijo in gledajo.
Neka ženska zavpije: »Kaj pa stojite?!« Eden izmed moških reče: »Saj res, usedimo se!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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Vsi so se ga dotikali
Za njim se je
odpravila velika
množica in pritiskala nanj. V njej
je bila tudi žena,
ki je že dvanajst
let krvavela. Veliko je pretrpela
od mnogih zdravnikov in porabila
vse svoje premoženje, pa ji ni nič
pomagalo, ampak
je bilo z njo celo
slabše. Slišala je
za Jezusa. Med
množico se mu
je približala od
zadaj in se dotaknila njegove
obleke. Rekla je
namreč: »Tudi če
se dotaknem le
njegove obleke,
bom rešena.«
In v hipu se ji je
ustavila kri in v
telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge.
Mr 5,24–29

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Ezk 34,11–16
2. berilo: 1 Tes 2,2–8
evangelij: Jn 10,11–16

Jezus se spet znajde med množico. Vsi so »pritiskali
nanj«. Ko gre Bog skozi množico, bi številni radi kaj dobili
od njega. Zelo prav nam pridejo blagoslovi, ki jih nesemo
domov: »Škoditi ne more, če je nekaj požegnanega za
praznike.« Otroka lahko damo krstiti, kot da gre za dodaten blagoslov, ki pač ne more škoditi.
So pa med množico tudi ljudje, ki resnično hrepenijo po
odrešenju. Načelniku shodnice umira hčerka. Kako hudo
je, ko očetu in materi za časa njunega življenja umre
otrok. Nemočno gledata, življenja mu ne moreta dati.
Žena že dvanajst let izgublja kri. Kri je podoba življenja
samega.
Vsi so se ga dotikali, ta žena se ga je dotaknila z vero.
Med množico religioznih dotikov in prošenj se je zgodil dotik vere. Vera je odnos. Brez »imeti rad« Boga ni mogoče
spoznati. Koliko ljudi mi je že povedalo, da jih je Bog skozi težko izgubo spet pripeljal k srečanju z njim. Ko med
človekom in Bogom vzklije ljubezen, začne vera dajati življenje. "Hči, tvoja vera te je rešila." Bog nam kdaj veliko
vzame, da bi nam lahko še več dal.
Tudi dobrin in darov med nami ni razdelil vsem enako.
Zakaj? Želi nas izvleči iz nevarnega
brezna, v katerem bi postali »posamezniki«. Neenakost dobrin naj
bi nas pripeljala v razmerje. Ko
delim dobrine in moram kdaj zanje
prositi, v svoje življenje spuščam
drugega človeka. Ko se dotaknem
Božjega plašča in izrečem prošnjo,
v svoje življenje spustim Boga. Nisem več sam.
Ko imam vse pri roki, mi ni treba
stopiti k sosednji hiši in prositi za

malo soli, sladkorja …, ostajam bolj
posameznik in manj oseba. Ko pa bi po
drugi strani imeli po socialistično vse
skupno in vsi vsega enako, bi pozabili,
zakaj nas je Bog poklical v življenje in
kam nas zemeljska pot pelje. Ko ti ni
treba biti odgovoren, nisi srečen. Koliko otrok srečam, ki jih nihče ni naučil
odgovornosti in jim v očeh bereš, da
niso srečni.
Ne moreš biti del množice. Tudi v
Cerkvi ne. Bog te želi srečati osebno.
Dokler se želiš rešiti kot posameznik,
si v smrti. Ko sprejmeš drugega, prejemaš življenje. Zato ti Bog pusti, da
se sredi množice lahko potrudiš in se
ga dotakneš z vero.

bo sveta maša ob 16. uri. Oratorij
sklenemo v četrtek.
Hvala že vnaprej voditelju, animatorjem in gospodinjam, ki boste
dali svoj delež.
Lahko prispevate kakšno sadje,
kruh, priboljšek
za skupno mizo.

MLADI, IZLET NA MORJE
V ponedeljek, 6. julija, gremo,
če se nas bo nabralo, na izlet na
morje. Vabljeni animatorji oratorija, lanski birmanci in vsi mladi.
Vsaj do četrtka potrdi, da vemo
zaradi števila. Gremo z vlakom v
župnik
ponedeljek ob 6.05 iz Nove Gorice.
Skupaj bomo v župnišču v Strunjanu, kjer bomo tudi prespali.
Vrnili se bomo v torek zvečer ob
21.30. Strošek prevoza do Strunjana v obe smeri je 15 € in še
ORATORIJ
nekaj za hrano in hišo, bomo videli
Začetek vsak dan ob 8. uri, otrosproti.
ke lahko pripeljete že ob 7.30,
končamo malo pred 17. uro.
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Program se začne vsak dan z zaiVabljeni k rednemu
grano zgodbo, katehezo in petjem,
prejemu zakramentov
sledijo delavnice po skupinah in
in k češčenju v petek in
igre. Opoldne se zberemo pri skusoboto.
pni mizi za kosilo. Popoldne sledi
Starejše in bolne v Kavelika igra in sklepna sveta maša
mnjah obiskujem v soob 16. uri. V ponedeljek, na
boto dopoldne.
praznik, bo sveta maša pol ure
prej. Animatorji živite skupaj v župnijskem domu, kjer se med seboj MAŠNIŠKO POSVEČENJE
IN NOVA MAŠA
bogatite in pripraJutri je slovesni praznik apostovljate za naslednji
lov Petra in Pavla, vabljeni k
dan.
V sredo gremo na sveti maši. Na Sveti Gori bo ob
17. uri slovesna maša, g. škof bo
pot; otroke priposvetil v duhovnika g. Blaža Ladete iskat k cerkvi
panja. Poznamo ga tudi iz Kamenj,
v Dobravljah, kjer

kjer je bil novomašni ceremonier g. Blažu
Batagelju.
V nedeljo bo
nova maša v
župnijski cerkvi
Marijinega vnebovzetja Na skalci v Spodnji Idriji
ob 10. uri. Lepo vabljeni.
MED NAMI ALAN TEDEŠKO
V nedeljo bo ob 9.00 in 10.30
maševal g. Alan Tedeško, mlad
primorski duhovnik, ki v Rimu
končuje študij Svetega pisma. Nadomeščal me bo zaradi nove maše
in prinesel sveže duhovne hrane.
URNIK MAŠ
V nedeljo, 12. julija, bo šagra v
Skriljah, zato bo v na prvo julijsko
nedeljo jutranja maša v Vrtovinu.
SHOD V LOGU
V nedeljo je shod v Logu. Od 16.
ure spovedovanje, ob 17. uri sveta
maša, srebrna maša Franca Likarja in Lojzeta Furlana ter godovni
dan škofa Metoda Piriha. Tokratna
tema: Družina, zibelka duhovnih
poklicev.
SREČANJE TREH DEŽEL
Slovenski škofje vabijo na tradicionalno srečanje treh dežel, ki bo
v soboto, 4. julija, ob 11. uri na
Svetih Višarjah pod geslom Z Marijo naproti Jezusu, obličju usmiljenja.

Iz govorov
papeža Frančiška
NE MOREMO GRADITI
SKUPNOSTI BREZ BLIŽINE

Ne moremo graditi
skupnosti brez bližine.
Ne moremo graditi miru
brez bližine. Ne moremo
delati dobrega, ne da bi se približali.
Jezus bi mu lahko rekel: 'Bodi ozdravljen!' Ne, približal se je in se ga
dotaknil. Še več! V trenutku, ko se
ga je Jezus dotaknil, je nečisti postal čist. In to je Jezusova skrivnost:
nase vzame naše umazanije, naše
nečiste stvari. Pavel dobro pravi:
»Čeprav je bil enak Bogu, se ni ljubosumno oklepal svoje božanskosti;
izničil je samega sebe.« In potem
gre Pavel še naprej: »Postal je
greh«. Jezus je postal greh. Jezus se
je izključil, nase je vzel umazanost,
da bi se nam približal.
Evangeljski odlomek poroča tudi
o povabilu, ki ga je Jezus izrekel
ozdravljenemu gobavcu: »Glej, da
nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki
ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« To pa zato, ker je za Jezusa
poleg bližine bistvena tudi vključitev:
Tolikokrat mislim, da je, ne rečem
nemogoče, ampak zelo težko delati
dobro ne da bi si umazali roke. In
Jezus si jih je umazal. To je bližina.
In potem gre še naprej. Reče mu:
»Pojdi k duhovnikom in naredi to, kar
je potrebno, ko je gobavec ozdravljen.« Jezus tistega, ki je bil izključen iz družbenega življenja, vključi:
vključi v Cerkev, v družbo. »Pojdi, da
bo vse tako, kot mora biti«. Jezus nikoli nikogar ne izključi, nikoli. Izključi
sebe, da bi vključil izključene, da bi
vključil nas, grešnike, izključene, s
svojim življenjem.

