Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 6.,

KAMNJE ob 17.00
pogrebna za † Jožefa
Kompara, Kamnje 17

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožka in Silvo Bratina,
p. n. Gojače 13

Alojzij Gonzaga,
redovnik

VRTOVIN ob 20.00
za †† Ivano in Jožefa Breclja,
Vrtovin 71b

ČRNIČE ob 20.00
za vse †† Cigoj,
p. n. Črniče 70a

sreda, 22. 6.,
Janez Fišer in Tomaž
More, mučenca

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Habjana,
p. n. Skrilje 91b

MALOVŠE ob 20.00
za †† Stanka Cigoja in vse ††,
p. n. Malovše 32

Florentina,
devica

torek, 21. 6.,

četrtek, 23. 6.,
Agripina,
mučenka

petek, 24. 6.,
rojstvo Janeza
Krstnika

sobota, 25. 6.,
dan državnosti
Doroteja,
mati, mistikinja

nedelja, 26. 6.,
TRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Janez in Pavel,
mučenca

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Gruden,
Kamnje 3a

ČRNIČE ob 20.00
za † Bogdana in Štefko Pikec,
p. n. otrok, Črniče

VRTOVIN ob 8.00
za †† Kandus,
Vrtovin 30

ČRNIČE ob 20.00
za blagoslov domovine,
p. n. darovalcev
od 8. do 20. ure celodnevna
stalna molitev za domovino pred
Najsvetejšim

SVETI PAVEL ob 20.00
za domovino,
za mlade, mladinska sv. maša
SKRILJE ob 14.30
za novoporočenca
Mateja in Mijo

MALOVŠE ob 16.00
v zahvalo ob zlati poroki,
Zdravka in Edvine in Krkoč

v Kamnjah ni jutranje svete maše

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
RAVNE ob 9.00
za † Ivana Mikuža in †† iz družine, Ravne 26
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefa Kompara, Kamnje 17, 8. dan
SVETI PAVEL ob 17.00
za †† Pavla Podgornika in Tamaro Likar, Vrtovin 24

12. nedelja med letom

19. junija 2016
št. 25/16

Ob 25-letnici slovenske države
Nato jim je
rekel: »Sin
človekov mora
veliko pretrpeti. Starešine
ljudstva, véliki
duhovniki in
pismouki ga
bodo zavrgli
in umorili, in
tretji dan bo
vstal.«
Vsem pa je
rekel: »Če
hoče kdo iti za
menoj, naj se
odpove sebi
in vzame vsak
dan svoj križ
ter hodi za
menoj. Kdor
namreč hoče
svoje življenje rešiti, ga
bo izgubil;
kdor pa izgubí
svoje življenje
zaradi mene,
ga bo rešil.«
(Lk 7,12–15)

 Za konec
NE VERJAMEM – Blondinka gre po pločniku in premišljuje: »To še verjamem, da me je prinesla štorklja, da
mi je pajek avto odpeljal, je pa preveč!«
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

Dragi bratje in sestre!
Ob 25-letnici slovenske suverene države in njene samostojnosti v mednarodni skupnosti je prva naša misel hvaležnost Bogu
in vsem, ki so si v daljni in bližnji preteklosti prizadevali zanjo
kot najbolj trdno institucionalno oporo slovenske duhovne in kulturne identitete. Človek je kulturno bitje in ustvarja svoj svet.
Vsaka narodna skupnost razvija svojo kulturo in omiko, z lastno
državnostjo pa jo zavaruje in okrepi. Z državo se nočemo povzdigovati nad druge, temveč gledamo nanjo z vidika moralnosti
in človekovega dostojanstva. Narodna in državljanska zavest je
zahteva in izraz pristnega človeškega ponosa, zvestobe sebi in
svojemu dostojanstvu, za kakršne nas je ustvaril Bog, ko nas
je ustvaril po svoji podobi in nas usposobil za umno ravnanje,
za ljubeče in spoštljive medsebojne odnose in ustvarjalnost na
vseh področjih življenja. V službi teh vrednot je tudi država s
svojo neodvisnostjo. Pridobili smo si jo pred četrt stoletja po
zaslugi vseh, ki so se skozi stoletja zanjo borili in zanjo umirali,
vseh znanih in neznanih svetniških osebnosti, ki so zanjo delale
in zanjo prosile oz. molile, vseh mučencev in drugih žrtev treh
totalitarizmov na slovenskih tleh, ki so se zanjo darovali, vseh
kulturnih in drugih javnih delavcev iz prejšnjih stoletij ter vseh
pogumnih mož in žena, ki so osamosvojitev neposredno pripravili in izpeljali.
Imeti svojo državo je velika naloga. Ni vsaka država takoj to,
kar bi morala biti, da bi bila po Božji volji in v blagor državljanov. Skupaj z državno neodvisnostjo smo se pred 25 leti odločili
za pravno, demokratično in
socialno družbo. Že tedaj
smo slutili, da bo osamosvojitev enkratno dejanje,
prehod v svobodno družbo v polnem pomenu besede ali tako imenovana
tranzicija pa bo zelo dolg

proces. Kritično moramo biti pozorni
na zaostanke pri uveljavljanju načela
pravne države, kajti ta je prva podlaga demokracije. Vsebinske demokracije
ni brez pluralizma in enakih možnosti
na področju javnih glasil in šolstva ter
brez socialne varnosti, svobodne podjetniške pobude ter razvite in od države
neodvisne civilne družbe, v kateri ima
osrednjo vlogo družina. Danes smo še
na poti do zaželene družbene ureditve.
Zato moramo vse naše najboljše človeške moči in talente združevati ter vključevati v razvojne priložnosti. Tako se
bomo uspešno soočali z gospodarskimi
in kulturnimi izzivi in ne bomo porabljali
naših moči v tekmi za ohranjanje malih,
skupinskih koristi. V teh kritičnih časih,
ki jih doživlja človeštvo, se spomnimo,
da nosimo državljani usodo naše težko pridobljene države v svojih rokah.
Kot svobodoljubni demokrati moremo
s svojim glasom dosledno uveljaviti demokratična načela, ki so zapisana v naši
ustavi.
Ko torej z veselo hvaležnostjo in hkrati
zaskrbljenostjo obhajamo srebrni jubilej naše mlade države, želimo pozvati
najprej k zdravemu ponosu, dostojanstvenemu domoljubju, k zaupanju in
krščanskemu optimizmu ter visoki državljanski zavesti nas vseh, hkrati pa k
večji državniški odgovornosti za skupno
dobro. Vse verne državljane vabimo k
dejavni zavzetosti in k molitvi za domovino ter k delu za skupno dobro. Spodbujamo vas k večjemu veselju do življenja, k uresničevanju rodovitne družbe z
več otroki, z več povezanimi družinami,
kjer bodo tudi starejši sprejeti v krog
domačih in se bo družbeno tkivo razširjalo in prepletalo ter postavljalo jez
individualizmu in otopelosti našega
časa. Obenem pa vam in vašim domačim iskreno čestitamo ob prazniku naše
domovine. S svojo državo smo Slovenci

uresničili tisočletne sanje našega naroda. Zato lahko upravičeno gledamo
nase kot na zmagovalce zgodovine. Izborili smo si svoje mesto v družbi pod
svobodnim soncem. Državo pa ne nazadnje sprejemamo tudi kot dar, ki smo
ga dolžni predajati naprej, v skrbi za
vse, ki prihajajo za nami. Zato je naša
država tudi naša neodtujljiva skupna
odgovornost ter osebna neodložljiva
skrb vsakega državljana. Naša naloga
je, da se kot aktivni državljani na volitvah in v civilni družbi, v javnosti in v
svojem lokalnem okolju dejavno zavzamemo za suvereno državnost in demokratičnost, za svobodo, pravičnost in
mir v naši dragi slovenski državi. Naj bo
25-letnica slovenske države priložnost,
da se povežemo, se spravimo in pogumno ter odgovorno vstopimo v skupno
prihodnost. Naj vas in vaše župnijske
skupnosti spremlja Božji blagoslov.
Vaši škofje

ŠAGRA NA RAVNAH
IN NA SVETEM PAVLU
Tudi v nedeljo bodo maše
po spremenjenem urniku.
Vabljeni k sveti maši ob šagri svetih
Janeza in Pavla na Ravnah in ob šagri
apostola Pavla na Svetem Pavlu. Na
Ravnah se bomo po maši zadržali skupaj pred cerkvijo.
Na Svetem Pavlu bo maša ob 17. uri.
Tudi tu se bomo po maši pomudili ob
kozarčku in priboljšku, ki ga pripravljajo člani bratovščine sv. Pavla.
Gospodinje ste vabljene, da po svojih
močeh prinesete s seboj kaj peciva.
MOLITEV OB 25-LETNICI
NAŠE SAMOSTOJNE DOMOVINE
V Črničah bo v petek,
na praznik rojstva
Janeza Krstnika in
pred dnevom državnosti, ves dan od 8.
ure do svete maše ob 20. uri stalna

molitev za domovino pred Najsvetejšim.
Molitvena skupina iz Črnič je prevzela
pobudo in bo poskrbela za dežurstvo.
Tako se bomo pridružili devetdnevnici
in mreži molitve, ki jo bodo v četrtek
in petek spletali po naši domovini. Pridružite se ob kateri koli uri. Lahko pa
se že vnaprej zapišete na spored, ki je
v cerkvi, in tako pomagate pri zapolnitvi
dežurstva.
Ob 25. obletnici osamosvojitve bomo
imeli po sklepu škofov pri nedeljski maši
slovensko zastavo, na koncu pa bomo
zapeli državno himno.
MLADINSKA MAŠA NA SVETEM PAVLU
PRED PRAZNIKOM DOMOVINE
Mlade iz Vipavskega Križa
in iz obeh župnij vabimo v
petek ob 20. uri k srečanju
in mladinski maši za domovino na Svetem Pavlu. Mašo
bo vodil br. Vlado kolenko,
provincial kapucinov in župnik v Križu. Na
maldisnkem srečanju se dobimo že ob 18.
uri v Kamnjah.

proti večeru in boste skupaj preživeli
vse dni oratorija. Otroci prihajajo vsako
jutro ob 8. uri (lahko že od 7.30).
Poskrbite za prijavo čim prej, da bomo
lahko sestavili skupine in pripravili potrebščine. Izpolnjene prijavnice in prispevek naj otroci oddajo v ponedeljek
zjutraj. Letošnja tema bo govorila o zelo
aktualni temi: Bog nas ni ustvaril, da bi
postali lutke, kliče nas, da v povezanosti
z drugimi postanemo odgovorni in srečni ljudje.
HVALA
vsem, ki ste kakorkoli poskrbeli vse potrebno za praznovanje sv. Vida v Črničah. Hvala vsem, ki ste naredili čistilno
akcijo za župniščem v Kamnjah.

POVABILO – ZA MOJO SLOVENIJO
Ob dnevu državnosti pripravljamo na
praznični dan v soboto, 25. junija, ob
20.30 na Trgu republike v Ljubljani prireditev »Za mojo Slovenijo«. Vse, še zlasti
mlade, želimo spodbuditi k ponosnemu
in veselemu praznovanju 25. obletnice
osamosvojitve Republike Slovenije.
POROKA
Na slovesnosti bodo spregovorili ključni
V soboto bosta v Skriljah
možje tistega časa: Ivan Oman, Janez
sklenila sveti zakon Mija KraJanša in Lojze Peterle ter predstavnica
vos in Matej Praček. Vabljemladih, od katerih je odvisna prihodnost
ni k poročni maši ob 14.30.
slovenske družbe in države.
Mladoporočenca priporočamo v molitev.
Bogat kulturni spored bo z molitvijo za
domovino sklenil ljubljanski nadškof in
BRATOVŠČINA SVETEGA PAVLA
metropolit Stanislav Zore.
povezuje prijatelje tega svetišča. NaJanez Juhant,
stala je ob posvetitvi novega oltarja
predsednik Organizacijskega odbora
leta 2014. Šteje že več kot 50 članov.
Naj se ji še kdo pridruži! Njen namen je
češčenje apostola narodov, širjenje vé- Pred nami je:
dnosti o svetopavelskem romarskem in • nedelja, 3. 7., shod v Logu, sodeluje žuizletniškem kraju ter skrb za urejenost
pnija Kamnje;
Svetega Pavla.
• nedelja, 17. 7., šagra v Skriljah;
Nove člane vpisuje Pavel Bratina (05
364 70 02 ali pavel.bratina@druzina.si). • nedelja, 24. 7., počitniški dnevi za birmance, mlade in otroke v Izoli;

ORATORIJ
V ponedeljek, 27. junija, zjutraj se začne letošnji oratorij. Mladi animatorji se
zberete v župnijskem domu že v nedeljo

• nedelja, 31. 7., začetek tedna za mlade v
Stržišču.

