Bogoslužje:
ponedeljek, 22. 5.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† starše in Stanka
Čermelja, Kamnje 3b

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
za brate in sestre Krkoč,
p. n. Gojače 33

Servul Tržaški,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za †† Marijo Žvajker
in Jožico Graabaek

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za vse †† Lojk in Kastelic,
p. n. Črniče 79

sreda, 24. 5.,
Marija Pomočnica
kristjanov

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Draga Novinca,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za †† Stojana in Nives Cigoj,
p. n. Malovše 35

četrtek, 25. 5.,
Gospodov
vnebohod,

KAMNJE ob 19.00 šmarnice
za † Alojza in Jožko Krašna,
Kamnje 10

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za †† redovnici Gabrijelo in
Nikodemo Rebek, Gojače 12
za duhovne poklice

petek, 26. 5.,
Filip Neri,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Franca Rupnika,
Vrtovin 110

RAVNE ob 20.00 šmarnice
za † duhovnika Vinka Kobala,
p. n. Ravne 16

sobota, 27. 5.,

SVETI PAVEL ob 20.00
za žive in †† dobrotnike
cerkve, p. n. darovalca

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
v zahvalo za 25 let svetega
zakona, Malovše 16

Marjeta (Rita) Kasijska,
redovnica

torek, 23. 5.,

Urban I., papež

Alojzij Grozde,
mučenec

nedelja, 28. 5.,
SEDMA
VELIKONOČNA
NEDELJA
German Pariški,
škof

KAMNJE ob 7.30
za vse †† Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za † Vesno Rebek, obl. p. n.
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Podgornik, Vrtovin 16

Pred nami je:
• sobota, 3. 6., škofijsko romanje otrok na Sveto Goro;
• nedelja, 4. 6. binkošti;
• nedelja, 11. 6., pri maši sklep veroučnega leta;
• sobota, 17. 6., romanje ostarelih, invalidov in bolnih na Brezje;
• nedelja, 18. 6., šagra v Črničah, praznovanje 75 let mašništva g. Aleksandra Lestana;
• sobota, 24. junija, (peš) romanje na Sveto Goro;
• nedelja, 25. junija, šagra na Ravnah;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija.

 Za konec
POSLEDNJA ŽELJA – Nono na smrtni postelji vnukom izrazi nenavadno poslednjo željo: »Potem, ko me
pokopljete, si želim, da na moj grob postavite WiFi anteno.« »Zakaj pa to, nono?« »Zato, da boste s pametnimi
telefoni bolj redno obiskovali moj grob.«
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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Paraklit
Če me ljubite,
boste spolnjevali moje
zapovedi; jaz
pa bom prosil
Očeta in dal
vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri
vas vekomaj:
Duha resnice,
ki ga svet ne
more prejeti,
ker ga ne vidi
in ne pozna.
Vi ga poznate,
ker ostaja pri
vas in bo v
vas. Ne bom
vas zapústil
sirot, prišel
bom k vam. Še
malo in svet
me ne bo več
videl, vi pa me
boste videli,
ker jaz živim
in živeli boste
tudi vi. Tisti
dan boste spoznali, da sem
jaz v Očetu in
vi v meni in
jaz v vas.
(Jn 14,15–20)

Odlomki Božje besede
na Gospodov
vnebohod:
1. berilo: Apd 1,1–11
2. berilo: Ef 1,17–23
evangelij: Mt 28,16–20

Današnji evangelij je del Jezusovega poslovilnega govora učencem. Potem ko jim je že umil noge in jim podaril zapoved ljubezni, se zdaj poslavlja od enajsterih (Juda Iškariot je že odšel
v noč). Ko Jezus konča ta poslovilni govor, se z učenci odpravi
do kraja, kjer ga vojaki primejo. Gre torej za njegovo duhovno
oporoko.
V tej oporoki pa Jezus obljublja učencem, da bo poslal drugega
tolažnika / Paraklita. Prvi pomen besede Paraklit (παράκλητος)
je odvetnik. Sveti Duh je tisti, ki se postavi zraven obtoženega
in ga zagovarja. Medtem ko hudega duha Sveto pismo pogosto
imenuje tožnik, ki si prizadeva za obsodbo grešnika, je Sveti Duh
tisti, ki si prizadeva za to, da mi ne bi bili obsojeni. Jezus nam torej obljublja, da nam bo poslal drugega Paraklita – zagovornika.
Vendar če je Sveti Duh drugi Paraklit, je moral biti pred njim prvi
Paraklit. Kdo je deloval kot prvi zagovornik ljudi še pred Svetim
Duhom? Jezus deluje kot Paraklit – zagovornik na več načinov.
Ko ozdravlja, doseže, da bolnik ni več obsojen na svojo bolezen.
Ko odpušča grehe, spreminja grešnike v pravične. Enkrat deluje
celo kot odvetnik znotraj pravnega procesa. Ko mu pismouki in
farizeji privedejo ženo, zasačeno pri prešuštvovanju, Jezus doseže, da je ne doleti smrtna kazen. Po postavi bi morala umreti,
ker je grešila. Zares je bila kriva, vendar se Jezus postavi na njeno stran. Paraklitovo delo presega
človeško pravičnost in gre včasih
tudi proti njej. Jezus je vedel, da
je žena kriva, in vendar jo je rešil,
ker je gledal na človeka in ne na
črko zakona. In Jezus ji je dejal:
»Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in
odslej ne gréši več!«
Jezusovo poslanstvo zagovornika
grešnikov doseže svoj vrh na križu.
Kot nedolžna žrtev je s svojo krvjo
plačal za naše grehe. Iz grešnikov
nas je naredil čiste pred Bogom.

Vsi grehi, ki smo jih naredili, so že odkupljeni pred Bogom. Celo za tiste grehe, ki jih še bomo zagrešili, je Kristus že
plačal. S tem, ko je Kristus odkupil naše
grehe, nam je podaril življenje v izobilju, življenje v resnici, v svobodi Božjih
otrok … večno življenje. Jezus je torej
svojo nalogo Paraklita opravil enkrat za
vselej in popolnoma s svojo smrtjo in
vstajenjem. Naloga Paraklita je, da se
postavi zraven obtoženega in ga zagovarja. Med svojim zemeljskim življenjem
je bil Jezus ljudem blizu in jih je zagovarjal. Z njegovo smrtjo in vstajenjem
je zagovor nas grešnikov dokončan.
Po vstajenju se torej odpravi k Očetu.
Jezus pa svojim učencem ni več blizu na
tak način, kot jim je bil, preden je šel k
Očetu. Zato obljublja drugega Paraklita,
ki bo ljudem blizu namesto njega. Zato
pravi: ne bom vas zapustil sirot. Čeprav
Jezusa svet ne vidi, nam Sveti Duh odpira oči, da ga lahko zremo. Svet me ne
bo več videl; vi pa me boste videli, zakaj
jaz živim in vi boste živeli.
bogoslovec Blaž Kernel

PRAZNIK VNEBOHODA
V četrtek je slovesni
praznik vnebohoda.
Sveti maši bosta ob
19. (Kamnje) in 20. uri
(Črniče).
SREČANJE ŽPS
V Črničah se člani ŽPS dobimo na krajšem srečanju v četrtek po maši, skupaj
s krajevno skupnostjo bomo uskladili
praznovanje 18. junija.

MAŠA IN PROJEKCIJA FILMA
NA SVETEM PAVLU
V soboto vabljeni
k večerni sveti maši
in projekciji filma
na Svetem Pavlu
ob 20. uri. To je
maša ob spominu
posvetitve cerkve, takoj po njej bo pri
cerkvi na prostem (če bo slabše vreme
ali veter, pa v cerkvi) projekcija novega dokumentarnega filma o podružnični cerkvi Svetega Pavla. Film traja eno
uro, zato si vzemite s seboj toplo obleko in svetilko za pot.
Izredno lep izdelek avtorja Bernarda Rijavca iz Kamenj in Iva Saksida povzema zgodbo tega kraja, obnove cerkve in
zlasti pomena tega kraja za naše čase.
Vabljeni k ogledu na samem kraju. DVD
bo na voljo za prostovoljne prispevke.
Hvala avtorjema in vsem, ki ste sodelovali!
S STARŠI PRVOOBHAJANCEV
se v soboto odpravljamo z vlakom na
Gorenjsko na ogled Vintgarja; imeli
bomo sveto mašo in piknik, kot smo
dogovorjeni.
MARIJA OBISKUJE NAŠE DRUŽINE
Marijina podoba je lepo
začela pot. Ko se dobite pri skupni molitvi ob
njej, zagotovo ne greste
mimo brez milosti. Med
seboj se dogovorite,
kdo jo bo vzel na dom
in kdaj ter kje se dobite.
Po razporedu nadaljuje
pot: ponedeljek, torek: Malovše;
sreda in četrtek: Gojače;
petek in sobota: Vrtovin;
nedelja, 28. 5. (med sv. mašama v
župnijski cerkvi): Potoče;
ponedeljek: še en dan Vrtovin;
torek in sreda: Skrilje;
četrtek in petek: Kamnje.
Sobota, 3. 6., do 17. ure
na voljo za tiste, ki bi jo želeli.

Molitev
Marijino podobo spremlja tudi zavitek, v katerem je knjižica z napotki,
seznam prijavljenih družin s telefonskimi številkami, podobice v obliki
kazalke in podobice. Namenjene so
vam, vendar le po ena na družino, da
jih bo dovolj za vse.
Najbolj preprosta in zaželena molitev
je rožni venec. V knjižici so na voljo
tudi litanije, pesmi in kratka besedila
za glasno branje med desetkami. Bodimo preprosti in vključimo tudi otroke in mlade.
MLADI ANIMATORJI
V petek ob 20.30 nadaljujemo naša
srečanja in pripravo oratorija. Pridruži se in povabi prijatelja.
ORATORIJ
bo letos trajal od ponedeljka do petka. Prijavnica je na voljo na spletni
strani in v cerkvi. Do 18. junija sporočite prijavo Matevžu Bonetu na 051854-775 matevz.bone@gmail.com.
ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
Starši prijavite otroke, tudi sami se
lahko
pridružite.
Cena bo glede na
število od 5 do 7 €.
SKRB ZA LEPOTO KRAŠENJE CERKVE
Na spletni strani je nekaj napotkov
v pomoč pri krašenju cerkva. Zbrano konkretno za župnijsko cerkev v
Kamnjah, vendar povzemajo splošna
načela, ki so nam lahko v pomoč.
ROMANJE BOLNIH, OSTARELIH IN
INVALIDOV NA BREZJE
bo v soboto, 17. junija. Že se lahko
prijavite Stanku Rovtarju 031 249
202, stanko.rovtar@siol.net ali Julijani Bric, julijanabric@gmail.com, 040
888 420.

POLETNI PROGRAMI ZA MLADE
Lepo vabim mlade,
da se odločite za
nepozaben teden,
ki ga boste preživeli polno in sproščeno v Stržišču.
Skupaj gremo od
30. 7. do 5. 8. Lepo
vabim tudi družine od 10. do 13. ali od
17. do 20. avgusta.
Papež Frančišek je dejal na SDM dejal
mladim: »Ne bodite »kavč krompirji« in
zamenjajte kavč za par čevljev, v katerih
boste lahko tekli naprej, ne poležavali v
udobju.« To poletje ne bodi couch potato
... bodi animator ...
Na oratoriju v svoji župniji (oratorij.net)
... pojdi na duhovni tabor ...
V Vipavski Križ in Strunjan z uršulinkami, od 25. do 30. junija (ursulinke.rkc.si)
Na otok Kaprije s SKAM, 9. do 16. julija
(skam.si)
... pojdi na teden duhovnosti ...
V Stržišče s Potjo, tedni od 2. julija do
10. avgusta (pot.rkc.si)
... pojdi na romanje ...
V Taize s SKAM, od 16. do 23. julija
(skam.si)
V Medžugorje na Mladifest, od 1.do 6.
avgusta (ursulinke.rkc.si)
V Assisi s kapucini, od 5. do 11. avgusta
(kapucini.si)
... bodi prostovoljec ...
Na delovnem taboru v Bosni s ŠGV, od
30. julija do 6. avgusta (sgv.si)
Na taborih Karitas v Soči in Portorožu,
julija (karitas-kp.rkc.si)
Kot spremljevalec pri Vera in luč v Soči,
od 6. do 13. avgusta (verainluc.rkc.si)
Kot varuška v Stržišču, od 10. do 13. ali
od 17. do 20. avgusta (pot.rkc.si)

