Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Kandus,
Potoče 44

GOJAČE ob 20.00
za †† Stanka in Angelo Rebek,
Gojače 12

Valerij in Ruﬁn,
mučenca

VRTOVIN ob 19.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 20.00
po namenu

sreda, 15. 6.,
Vid,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za † sorodnico,
p. n. Skrilje 1

MALOVŠE ob 20.00
za † Slavko Cigoj, 30. dan

četrtek, 16. 6.,

KAMNJE ob 20.00
v čast Materi Božji v zahvalo,
Kamnje 17

ČRNIČE ob 20.00
za † Vilmo in vse ††
Brankovič, p. n. Črniče 18

Anton Padovanski,
redovnik, cerkveni
učitelj

torek, 14. 6.,

Beno iz Meissna,
škof

12. junija 2016

po maši adoracija do 21.30

petek, 17. 6.,
Rajner,
samotar

VRTOVIN ob 20.00
za † Marijo Boltar,
Vrtovin 120

MALOVŠE ob 20.00
za † Dorico Cigoj,
30. dan

sobota, 18. 6.,

SKRILJE ob 8.00

ČRNIČE ob 20.00
za †† Olgo in Aleksandro
Blažko, p. n. Malovše
uro pred mašo priložnost za
spoved pred praznikom

Elizabeta iz Schönaua, po namenu,
redovnica, vidkinja
Skrilje 50

nedelja, 19. 6.,
DVANAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Nazarij,
prvi koprski škof

11. nedelja med letom

v Kamnjah samo ena sveta maša

KAMNJE ob 8.30
za † Ivana Kočevarja, Potoče 23
ČRNIČE ob 10.00
šagra svetega Vida
za † Dorico Cigoj, p. n. cerkvenega pevskega zbora
za župnijo
procesija SRT

št. 24/16

Odpri svojo posodo
»Zato ti povem: Odpuščeni so njeni
mnogi grehi,
ker je močno
ljubila; komur
pa se malo
odpusti, malo
ljubi.« Njej
pa je rekel:
»Odpuščeni so
tvoji grehi!«
Tedaj so tisti,
ki so bili z njim
pri mizi, začeli
pri sebi govoriti: »Kdo je ta,
ki celo grehe
odpušča?«
On pa je rekel
ženi: »Tvoja vera te je
rešila! Pojdi v
miru!« Potem
je hodil od mesta do mesta in
od vasi do vasi,
oznanjal in
razglašal evangelij o Božjem
kraljestvu.
(Lk 7,12–15)

 Za konec
DARILO – »Kaj ti je podaril oče za tvoj rojstni dan?« »Žogo.« »Pa lansko leto?« »Žogo.« »Zakaj? Ali je tvoj
oče nogometaš?« »Ne, steklar.«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Zah 12,10–11; 13,1
2. berilo: Gal 3,26–29
evangelij: Lk 9,18–24

V Bologni imajo ulico, ki se imenuje Ulica usmiljenja. Kako je
dobila to ime? Nekega dne se zgodil umor. Ubit je bil sin pobožne vdove, ki je živela v tej ulici. Storilec je pobegnil. Ne da bi
vedel, je zaprosil za zatočišče prav pri materi svoje žrtve. Ta ga
je sprejela in tolažila. Potem je prišla policija in materi sporočila
žalostno vest. Toda vdova tudi po odkritju storilca ni spremenila
drže do tega človeka. Spomnila se je Marije, ki je pogumno stala
pod križem svojega Sina in velikodušno odpustila njegovim krvnikom. S tem dejanjem je žena pomagala ne le njemu, ampak
tudi sebi. Preostanek življenja bi lahko živela v zagrenjenosti,
tako pa je prizadeta rana zaradi Božjega usmiljenja in materinega odpuščanja postala vir sreče.
Danes se v berilih vrstijo zgodbe o odpuščanju: David, Pavel
in žena s posodo dišavnega olja. Kaj jim je skupno? Vsi trije so
Bogu dali na razpolago celotno posodo »snovi« za odpuščanje.
To je vera. Dali so vse in dobili so vse. »Noben človek namreč ne
bo opravičen po delih postave,« pove Pavel, potem ko bi tudi on
lahko postal zagrenjen. Pa mu je Bog njegovo zapravljeno preteklost vrnil v obliki najgloblje sreče in nepremagljive gorečnosti.
Koliko »snovi« smo že dali na razpolago v naši posodi? Koliko
dragocenega olja smo že pripravljeni izgubiti? Za nami je pol
poti svetega leta usmiljenja. Si že prosil za milost, da bi razumel,
kaj sploh je usmiljenje? Zgolj razumeti ga ne moreš, kot ga ni
razumel farizej Simon. Za to morata biti vsaj dva. Jezus Simona
zato s pogovorom poskuša
spraviti s seboj v odnos.
Saj ni treba, da daš nekaj velikega, kot ti trije.
Koliko notranje jeze, koliko
drobnih zamer lahko damo
v to posodo. Koliko tistih
malih vsakdanjih in onih
»od prej«, ki se kar vlečejo. Pamet jih je morda

pozabila, toda telo, naš tempelj, jih ne
pozabi. V našem telesu čakajo, da jih
damo ven, Njemu na razpolago. Več ko
boš dal, več boš dobil. »Odpuščeni so
njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila;
komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
Na željo svetega očeta je god sv. Marije Magdalene, 22. julija, postal praznik
za vso Cerkev. Bila je žena, »iz katere je odšlo sedem hudih duhov«, bila je
med ženami, ki so hodile za Jezusom.
Papež pravi, da se »ta odločitev umešča
v sedanji cerkveni kontekst, ki zahteva
bolj poglobljen premislek o dostojanstvu
ženske, novi evangelizaciji in veliki skrivnosti božjega usmiljenja«. Marija Magdalena je prva priča, ki je videla Vstalega. Njej je odpuščeno, zato je lahko
apostolom oznanila vstajenje. Magdalena predstavlja Cerkev. Cerkev ni najprej
ustanova za vzgojo in moralo. Svoje popolnosti ne more shraniti v nobeno posodo. To posodo prinaša pred Gospoda.
Je grešnica, ki je postala sveta.
Sveto leto je. Pogumno odpri svojo posodo in začni izgubljati, da ti bo dano.
župnik

ŠAGRA SVETEGA VIDA
V nedeljo vabljeni na praznovanje sv.
Vida v Črničah. Danes popoldne vabljeni
na koncert in slavljenje. V četrtek po
maši adoracija, vmes možnost za spoved, pogovor, spoved tudi v soboto pred
mašo. Sveta maša bo v nedeljo ob 10.
uri. Praznik bomo posvetili s procesijo
sv. Rešnjega telesa skozi kraj. Vabljeni, da lepo
pripravite kapelice in pomagate pri procesiji.
Popoldne vabljeni na krajevno praznovanje pri
osnovni šoli.

Spremenjen je red nedeljskih maš: v
nedeljo bo v Kamnjah samo ena sveta
maša ob 8.30.
PRIPRAVA NA KRST
je v torek ob 20. uri v Šturjah, če kdo
želi ujeti še zadnji vlak pred poletjem.
MLADI
se dobimo v petek ob 20.30. Še vedno
se lahko pridružite in naredimo nekaj lepega za letošnji oratorij.
V petek, 24. junija, na praznik rojstva Janeza Krstnika, bo zvečer skupaj
z mladimi iz Križa mladinska sveta maša
na Svetem Pavlu.
ROMANJE NA BREZJE
Vseh pet avtobusov Dekanijske karitas za romanje 18.
junija je polnih, lahko se kdo
prijavi za primer, če se sprosti kakšno mesto. Tudi iz naših župnij se vas je zbrala kar
lepa skupina romarjev. Odhod avtobusa
ob 6.30 iz Črnič in pobira po vaseh:
Črniče, Malovše, Gojače, Vrtovin, Potoče, Dobravlje, nato kratek postanek ob
7.00 na avtobusni postaji v Ajdovščini,
če kdo zamudi.
POBUDA NA SVETEM PAVLU
Moja pobuda je projekt uresničevanja
participativnega proračuna v Občini Ajdovščina. Gre za sistem razporejanja
dela proračuna tako, da o njegovi porabi
odločajo neposredno občanke in občani.
V nedeljo, 19. 6., bo po vaseh med 8.
in 12. uro glasovanje. Med pobudami je
tudi skupni projekt okoliških vasi za ureditev posebnega botaničnega prostora,
učne poti na Svetem Pavlu.
Za veljavno glasovnico je treba na njej
podpreti tri predlagane projekte, damo
jim točke od 1 do 3.
Sveti Pavel nas vse povezuje in zato je
velika priložnost, v kateri lahko to skupno in ustvarjalno pobudo podpremo.

HVALA
Ob sklepu veroučnega leta
se zahvaljujem vsem katehistinjam, ki vse leto prostovoljno sejete semena in
se ob drugih obveznostih
trudite biti z otroki ter jim
posredovati krščansko izkušnjo in znanje pri verouku. Hvala tudi
vsem, ki z mladimi sodelujete pri drugih
dejavnostih.
Hvala staršem, ki lepo sodelujete in privlačite mlade k Jezusu s svojo vero in
zgledom. Živa vera se kaže predvsem v
vsakdanji osebni in družinski molitvi ter
redni evharistiji tudi med počitnicami.
Božja »živost« se hrani od zgoraj. Sredi
poganske kulture bodimo živi!
SPRIČEVALA
Prosim, da spričevala čimprej vrnete
(lahko kar v nabiralnik enega ali drugega župnišča), da se ne bodo med letom
izgubljala.
SKUPNO BIVANJE V IZOLI
Birmanci, animatorji, strežniki, pevci,
mladi … lahko vzamete prijavnico s
predstavitvijo skupnih poletnih dnevov v
Izoli od 24. do 28. julija. Lepo vabljeni,
da se pridružite in preživimo nekaj sproščenih, vendar polnih dni skupaj.
STRŽIŠČE
To doživetje pod Črno prstjo
mladim odpira globine življenja
in mnoga lepa prijateljstva, ki
jih lahko usmerja za vse življenje.
- tedni za srednješolce (in devetošolce)
v Stržišču : 1. od 3. do 10. julija; 2. od
10. do 17. julija; 3. od 24. do 31. julija;
skupaj gremo na 4. teden od 31. julija do
7. avgusta;
- vikend za mlade pare: od 7. do 10. avgusta;
- teden za študente in mlajše izobražence: od 17. do 24. avgusta;
- vikenda za družine, zakonce in odrasle: 1. od 11. do 14. avgusta; 2. od 18.
do 21. avgusta.

KANJI DOL
Za osnovnošolske otroke od 6. do 15.
leta tedni duhovnosti v Kanjem dolu, vsi
tedni od 3. julija naprej so zaenkrat še
prosti, prijave na 070 539 526; prijave.
eden@gmail.com
FESTIVAL DRUŽIN
Družine vabljene na jubilejni 10. Festival
družin od 17. do 19. junija na Otočcu
ob reki Krki. Družine se lahko festivala udeležijo samo en dan, lahko pa cel
vikend. Prenočišče v šotoru ali hotelu.
Najrazličnejše dejavnosti: od predstav
za otroke, glasbenih nastopov za vse
okuse do grajske pustolovščine ... Več na
http://www.festival-druzin.si
Skrb za cerkev v Črničah:
Od 13.6. do 26.6.2016 so na vrsti hišne
št. 67 do 69a. Pred šagro ste res lepo
vabljeni, da stopite z njimi v stik in priskočite na pomoč. Informacije 041 590 398.
Pred nami je:
• petek, 24. 6., večer pred dnevom državnosti,
mladinska sveta maša na Svetem Pavlu;
• nedelja, 26. 6., šagra na Ravnah; šagra na
Svetem Pavlu;
• ponedeljek, 27. 6., začetek oratorija;
• nedelja, 3. 7., shod v Logu,
sodeluje župnija Kamnje;
• nedelja, 17. 7., šagra v Skriljah;
• nedelja, 24. 7., počitniški dnevi za birmance,
mlade in otroke v Izoli.

NEKATERI KONTAKTI
Župnijska karitas:
031 249 202 in 040 888 420.
Center karitas v Ajdovščini: 05 366 23
72; materinski dom karitas 031 655
961; varna hiša 041 332 038.
Dekan Franc Likar: 041 548 146.
Družinski center Sveta Gora: 040 351
236; Novo upanje, Ajdovščina: 030 235 117.
Obisk duhovnika v bolnišnici: Šempeter
040 207 509; klinični center Ljubljana
041 613 378.
Duhovna oskrba v domu: Ajdovščina
041 673 264; Vipava 041 766 845.

