Bogoslužje:
ponedeljek, 30. 5.,
Ivana Orleanska,
devica

torek, 31. 5.,
Obiskanje Device
Marije,
sklep šmarnic
sreda, 1. 6.,
Justin,
mučenec

četrtek, 2. 6.,
Erazem,
škof

prvi petek, 3. 6.,
Srce Jezusovo,
Karel Lwanga in
ugandski mučenci

prva sobota, 4. 6.,
Marijino
brezmadežno srce

nedelja, 5. 6.,
DESETA NEDELJA
MED LETOM,
Bonifacij,
škof in mučenec

9. nedelja med letom

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† Antona, Stanka in Marijo za † Draga Ukmarja,
p. n. Gojače 33
Čermelj, Kamnje 3b
VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za †† starše Šatej,
Vrtovin 33

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
po namenu

SKRILJE ob 20.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 20.00
za † Rafaela Cigoja,
Malovše 35

KAMNJE ob 20.00
za † Alda Petrovčiča,
Kamnje 34, pogrebna
od 19.15 spoved za veroučence,
po maši litanije Srca Jezusovega
pred Najsvetejšim
VRTOVIN ob 20.00
na čast Božjemu usmiljenju
za družino, p. n. Vrtovin 37a
od 19.30 spoved in češčenje
(pred mašo)
SKRILJE ob 7.30
za † Rozi Saksida,
p. n. Skrilje 1
od 7.00 češčenje in spoved,
sklep petih prvih sobot

ČRNIČE ob 20.00
za †† brate in sestre Kosovel,
p. n. Črniče 12

ČRNIČE ob 20.00
po namenu
od 19. ure spoved za
veroučence in češčenje pred
mašo
RAVNE ob 20.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33
V Logu od 18.00 spoved, 18.30
molitev, ob 19.00 sveta maša,
sklep petih prvih sobot

SKRILJE ob 7.00
za † Alojza Valiča, Skrilje 38, 30. dan
ČRNIČE ob 9.00
za † Vinka Kobala, p. n. Ravne 16
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Lozar in Cvetko, Kamnje 62
Pred nami je:
nedelja, 12. 6., veroučna sveta maša; koncert v Črničah;
nedelja, 19. 6., šagra svetega Vida v Črničah, procesija SRT.

 Za konec
NEZNANEC – Mihec in mama ogledujeta album s starimi družinskimi fotograﬁjami. »Kdo je to lepo dekle?« vpraša
Mihec. »To sem jaz, ko sem imela dvajset let,« odgovori mama. »Bila si lepa kot zdaj,« se ji nasmehne sinek. »Pa ta
gospod s kodrastimi lasmi, kdo je?« »To je tvoj očka, Mihec.« »Kdo pa je potem ta plešasti mož, ki živi z nami?«
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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Kaj delaš
V srednjem veku se je neki odposlanec odpravil med delavce,
da bi preveril njihovo delo. Odšel je med zidarje. Približal se je
prvemu in ga vprašal: »Kaj delaš?«
»Kaj si slep? mu je odvrnil zidar. Klešem trde kamne z orodjem
in jih sestavljam, kakor mi ukazuje mojster. Potim se pod žgočim
soncem opravljam dolgočasno delo, ki mi uničuje zdravje. Odposlanec je šel hitro proč ter se odpravil k drugemu: »Kaj delaš?«
Zidar je odgovoril: »Klešem kamne, da bodo takih oblik, kakor si
je zamislil arhitekt. Težko in včasih enolično delo je to, zaslužim
pet frankov na teden in s tem vzdržujem svojo družino. Delo je
delo, lahko bi bilo še slabše.
Nekoliko opogumljen je odposlanec stopil k tretjemu delavcu:
»Kaj pa ti delaš?« »Kaj, a ne vidiš?« je odvrnil delavec in dvignil
roke proti nebu; gradim katedralo!« To, tretje, je veselje pri delu.
Kakor imamo dve vrsti delavcev, eni delajo z občutkom prikrajšanosti, drugi z veseljem, imamo dve vrsti vernikov. Eni pri iskanju Boga ves čas gledajo sebe, drugi pustijo, da Bog ves čas
gleda njih. Prvi pri razmišljanju izhajajo iz sebe, drugi iz drugega,
ki jih ljubi. Prvi »delavci« imajo občutek, da jim pri zahtevah
dela nekdo gospoduje, da je gospodar na boljšem in nekaj skriva
zase. Drugi so veseli, da so lahko del velike
zgodbe, da jim nekdo zaupa delo pri gradnji
velike katedrale, ki se v celoti še ne vidi.
Prvi hočejo imeti Boga zase, drugi prepoznajo Boga v drugih. Stotnik iz evangelija ni bil član judovske religije. Toda
njegovi judovski znanci so pri Jezusu prosili zanj. Bili so tisti, ki so zidali z vese(Lk 7,4–7)
ljem. In v njem se je rodila vera. V njem
se rodi brezpogojno zaupanje v Jezusovo
Odlomki Božje besede
besedo:
»Gospod, ne trudi se … ampak reci
na naslednjo nedeljo:
le
besedo
…«, To je evangelij!
1. berilo: 1 Kr 17,17–24
2. berilo: Gal 1,11–19
Apostol Pavel zato Galačane opozarja,
evangelij: Lk 7,11–19
naj se pazijo tistih, ki »hočejo Kristusov
Prišli so k
Jezusu in ga
vneto prosili:
»Vreden je, da
mu to storiš. Rad ima
naš narod in
shodnico nam
je sezidal.«
Jezus je šel z
njimi. Ko ni bil
več daleč od
hiše, je stotnik
poslal prijatelje s sporočilom: »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.«

evangelij postaviti na glavo«. To so tisti,
ki hočejo evangelij spet spraviti nazaj v
religijo. To se zgodi, ko evangelij spet jemljemo kot sredstvo za dosego osebne
popolnosti. Ne vidim pa več lepote katedrale, ki jo Bog gradi skupaj z drugimi.
Vidim le svojo popolnost in svojo rešitev.
»Kaj delaš?« danes sprašuje Jezus
mene in tebe. Koliko veselja je v tvojem delu za večno katedralo? Stotnik je
slišal za Jezusa. Od koga je slišal? Od
koga lahko danes stotnik med nami sliši
za Jezusa?
Kaj delaš? Se pri iskanju ukvarjaš le
sam s seboj in zato pogrešaš veselje?
»Cerkev, ki se ukvarja sama s seboj,
zboli,« je zapisal papež Frančišek. »Prišli
so k Jezusu in ga vneto prosili zanj …« To
smo danes očetje, mame, none, nonoti,
samski, poročeni, zdravi, bolni, mladi in
starejši. Mi pridemo pred Jezusa in vneto prosimo za drugega, drugačnega. Mi
Jezusa pripeljemo k temu človeku. In
nam je potem podarjeno še več.
Živimo v Kafanaumu, v času velikih
sprememb in srečevanja mnogih novih
navad in kultur. Ni več, kot je bilo. Zato
se v svojih mislih ne zapiramo, ampak
gremo ven.
Za koga boš v tem tednu vneto šel
pred Jezusa?
župnik

JUTRANJA NEDELJSKA
SVETA MAŠA
bo odslej ob 7. uri.
VEROUK IN SPOVED
S sklepom veroučnih srečanj, ko dobite spričevala, naj se ne konča življenje z
Bogom v bogoslužju in osebni ter družinski redni molitvi.
Že ta četrtek in v petek, na praznik Srca
Jezusovega, je spoved ob prvem petku.
Poskrbite za redno mesečno spoved.
V nedeljo, 12. junija, imamo veroučno

zahvalno sveto mašo, sodelujete z osebnimi prošnjami
in zahvalami. Takrat, prinesite nazaj spričevala, da jih ne
bomo zbirali čez vse leto.
Spoved za višje in nižje razrede skupaj:
v Kamnjah v četrtek ob 19.15 do svete maše,
v Črničah v petek ob 19.00 do 19.20 in
še do svete maše.
SKLEP ŠMARNIC
na praznik obiskanja Device Marije sklepamo letošnje
šmarnice. V času, ko si je težje vzeti čas in ostati zvest še
tolika večja pohvala mnogim
otrokom in odraslim, ki ste vztrajali.
Hvala sodelavcem, ki ste poskrbeli vse
potrebno za potek šmarnic.
ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
Če nas bo dovolj, romamo v soboto z
avtobusom na Sveto Goro. Odhod iz Dobravelj pol ure pozneje, ob 8.30. Vrnemo se med 14. in 15. uro.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k sveti spovedi in češčenju.
Bolnike in starejše obiskujeva, tokrat že
v četrtek dopoldne kamenjski, v petek
dopoldne v črniški župniji. Sporočite, če
še kdo želi obisk.
MLADI
V petek ob 20.30 je redno srečanje.
Vabljeni, da se pridružite tudi novi v pripravi oratorija.
ZAKONCI
obeh skupin se zberete v četrtek in sodelujete pri sklepni sveti maši v Kamnjah.
OBHAJANJE PRVIH
SOBOT IN POSVETITEV
bo v soboto, prav na god Marijinega
brezmadežnega srca, zjutraj ob 7. uri
v Skriljah in zvečer ob 18.30 v Logu.
Sklepamo pobožnost petih sobot v letu

usmiljenja. Posvetili se bomo
oziroma obnovili posvetitev
Marijinemu brezmadežnemu
srcu. Družine in posamezniki
povabljeni k temu preprostemu, vendar za te čase pomembnemu dejanju.
SHOD V LOGU
V nedeljo, 5. junija, je ob 17. uri drugi letošnji shod v Logu, s temo svetega leta:
Grešnik, kakor Simon Peter. Lepo vabljeni skozi sveta vrata. Na julijskem shodu,
3. 7., sodeluje župnija Kamnje.
GOSPODARSKE ZADEVE V ŽUPNIJI ČRNIČE
Po dveh letih skrb za tekoče
gospodarske zadeve v župniji prevzema član župnijskega gospodarskega sveta
Mirko Humar, Črniče 67e.
Dosegljiv je na številki 041 627 215.
Nanj se obrnite za vse potrebe na tem
področju. Sodeloval bo župnikom in ožijo ter širšo ekipo ŽGS. Hvala njemu in
dosedanjemu skrbniku Zoranu Podgorniku ter drugim članom ekipe. Hvala, da
ste prevzeli nov način vodenja in sodelovanja pri mnogih pogosto tudi drobnih in neopaznih vzdrževalnih delih ter
urejanju dokumentacije premičnin in
nepremičnin.
OBISK GLASBENIKOV V ČRNIČAH – KONCERT
V nedeljo,
12.
maja,
pred praznikom sv. Vida, že sedaj vabljeni na pričevanje, slavljenje in koncert s skupino Alfa in Omega z Nado
Žgur. Preizkušeni glasbeniki pričujejo
s kakovostno in doživeto krščansko duhovno glasbo ter močnim sporočilom.
Vabljeni, da si vzamete čas za to doživetje. Ob 17. uri.
Isto nedeljo bo v Logu pri Vipavi ob 18.
uri koncert duhovniškega okteta Oremus.

HVALA
možem, ki ste v teh dneh pri zvonovih na
Svetem Pavlu ter poskrbeli za vzdrževanje in izboljšave.
OBISK MARIJE ROMARICE IZ FATIME
Od 13. maja roma po
naši domovini milostni kip
Marije romarice iz Fatime. Mnogi se spominjate
njenega obiska pred leti.
Sporočilo Fatime je zelo
zaznamovalo
tukajšnje
župnije med drugo svetovno vojno.
Tokrat v naši dekaniji ne
bo obiskovala posameznih župnij, ampak
bodo te obhajale »šesturno bdenje« v
romarski svetoletni cerkvi v Logu in
pri maši opravile posvetitev. Pot po naši
škofiji bo Marija začela 11. julija na Idrijskem. Na našem koncu bo ravno sredi
poletja. Sprejeli jo bomo v ponedeljek,
25. julija, v cerkvi sv. Ane v Batujah,
nato bo vse dni do konca tedna v romarski cerkvi v Logu. Naši dve župniji sta
skupaj s sosednjimi Šmarje, Velike Žablje, Planina in Gabrje na vrsti v petek,
29. julija, popoldan od 14.00 do 20.00.
Prvi del tedna se pokriva s počitniškim
skupnim bivanjem za mlade in otroke v
Izoli. Naj romarska molitev z Marijo in
posvetitev prinese prepotrebnega resničnega življenja naši domovini.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
Za okrasitev in čistočo domače cerkve skrbijo od 30. maja do 12. junija št. 53a do 66.
Naslednjo nedeljo – prva v mesecu – bo
nabirka za cvetje za praznik sv. Vida.
Posebno v času, ko ni praznikov in ko ni
na voljo domačega cvetja, ni treba krasiti vseh oltarjev. Pred praznikom bo skupno čiščenje; takrat je prav, da sodeluje
čim več velikodušnih vaščanov Črnič, ne
le tisti, ki so na vrsti po seznamu.

