Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 6,

SVETI PAVEL ob 19.00
za † Danila Cigoja,
p. n. Malovše

GOJAČE ob 20.00
za vse †† strice in tete,
p. n. Gojače 33

VRTOVIN ob 8.00
v zahvalo za zdravje,
Vrtovin 10c

ČRNIČE ob 20.00
po namenu

sreda, 7. 6.,
Prvi mučenci
tržaške Cerkve

v Skriljah ni svete maše

MALOVŠE ob 18.00
za † Stanka Rebka,
p. n. Malovše 12

četrtek, 8. 6.,
Medard,
škof

KAMNJE ob 20.00
za †† Franca in Marijo
Slokar, Kamnje 15

po namenu

petek, 9. 6.,
Primož in Felicijan,
mučenca

VRTOVIN ob 20.00
za † Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89

RAVNE ob 20.00
za †† Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 33

sobota, 10. 6.,

SVETI PAVEL ob 14.30
poročna sveta maša

v Črničah ni svete maše

Marija, Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek

torek, 6. 5.,
Norbert,
škof

Bogumil Poljski,
škof

nedelja, 11. 6.,
NEDELJA SVETE
TROJICE
kvatrna nedelja,
Barnaba,
apostol

ČRNIČE ob 20.00

Tine Valič in Ajda Podgornik

VRTOVIN ob 7.00
za † Nevenko Copič, Vrtovin 127a
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Ipavec, p. n. Gojače 39a
za župnijo veroučna maša
KAMNJE ob 10.30
za vse †† Lozar, Vrtovin 106 veroučna maša

binkošti

4. junija 2017
št. 23/17

Potrebujemo nosečnost, potrebujemo mir
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in
stran. Učenci
so se razveselili, ko so
videli Gospoda. Tedaj jim
je Jezus spet
rekel: »Mir
vam bodi!
Kakor je Oče
mene poslal,
tudi jaz vas
pošiljam.«
In ko je to
izrekel, je
dihnil vanje
in jim dejal:
»Prejmíte
Svetega
Duha! Katerim grehe
odpustite, so
jim odpuščeni; katerim
jih zadržite,
so jim zadržani.«
(Jn 20,20–23)

 Za konec
TORTA – »Zakaj ješ torto z zavezanimi očmi?« vpraša neka žena svojo prijateljico. »Zato, ker mi je
moj dietolog rekel, da sladkarij ne smem niti pogledati, če hočem shujšati.«
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 na
naslednjo nedeljo:
1. berilo:
2 Mz 34,4b–6.8–9
2. berilo:
2 Kor 13,11–13
evangelij: Jn 3,16–18

Devet mesecev smo se pripravljali, da smo se rodili v ta svet.
Otrok potrebuje predvsem mir, čas nosečnosti, da telo lahko
zadiha v novem, drugačnem življenju. Devet mesecev se je razvijalo Jezusovo telo pod mirnim srcem Device Marije. Bog je
vstopil v svet, ki ga je ustvaril. Bog se je hotel navaditi živeti na
človeški način, da bi se človek v njegovem telesu lahko navadil
živeti na Božji način.
Sveti Duh je spočel njegovo telo v Marijinem telesu. In kaj
so binkošti? Praznik ponovnega rojstva. Prvo rojstvo ni dovolj.
Na drugo rojstvo je čakal devet dni. Od tod devetdnevnice, ki
jih molimo. To je druga nosečnost, ko Cerkev skupaj z Marijo
čaka na svoje rojstvo. Tudi to Jezusovo novo poveličano telo je
ustvaril Sveti Duh. Zato praznujemo binkošti. Cerkev je ta dan
prijokala na dan.
Težko razumemo in zdi se nam, da je vse to tako daleč od tega,
kar danes živimo. »Imam toliko skrbi vsak teden in ne morem
misliti na vse te Božje reči,« mi je zadnjič rekla neka mama.
Danes se vse reči delajo, ne pa rojevajo. Vse mora biti hitro,
popolno in predvideno. Zato ne vemo več, kaj pomeni drugo rojstvo. Dobro pa to vedo tisti, ki so bili že izgubljeni, pa so se spet
znašli med živimi. Ti ljudje običajno ne kritizirajo in ne tarnajo,
ker vedo, kje so bili. Našli so mir, ki je drugačen.
Kako zelo danes otroci in odrasli kričimo po miru. Vsi živimo
v času nosečnosti, zato zelo potrebujemo mir. Ko prideš do tega
in priznaš, da tega miru sam sebi
ne moreš dati, takrat si pripravljen
na drugo rojstvo. Takrat si končno
sprejel, da potrebuješ Cerkev, priznal, da se ne moreš roditi sam.
In to je novo rojstvo. Tako lahko
razumemo, kaj pomeni »Mir vam
bodi.« To je prvi pozdrav Jezusa
apostolom po smrti. Potrebujejo še
čas nosečnosti. Njegovo novo telo

je tukaj. Sedaj mora postajati Cerkev.
To pa ni ustanova, ni organizacija, temveč telo. Če se hočeš roditi, se lahko le
iz telesa.
Binkošti so praznik, ko zadihaš. Kako
odrasli ljudje danes čakamo, da bi
»končno zadihali«. Pa nas le zasujejo
nove in nove skrbi. Sprejmi dokončno
telo nepopolne Cerkve. Prejel boš mir.
In po mukah rojevanja boš zadihal globje, kot si lahko sedaj predstavljaš.
župnik

JUTRANJE NEDELJSKE MAŠE
so sedaj ob 7. uri.
SHOD V LOGU
Danes ob 17. uri bo drugi letošnji shod
v Logu. Sledimo papeževi spodbudi
Radost ljubezni.
MAŠA NA SVETEMU PAVLU
bo na binkoštni ponedeljek ob 19. uri.
VEROUK IN VEROUČNA MAŠA
V nedeljo se bomo pri mašah v Črničah in Kamnjah zahvalili za minulo
šolsko in veroučno leto. Iz vsakega
razreda pripravite prošnjo in zahvalo,
kot smo dogovorjeni.
Spričevala prinesite čim prej (k filmu
ali v nedeljo k veroučni maši) nazaj,
da se ne zgubijo. V tem tednu je še
spoved in skupni ogled filma. Pridite k
eni od možnosti:
v ponedeljek v Kamnjah od 16.00
do 16.30 spoved, ob 16.30 film za nižje razrede do 17.30;
v torek v Kamnjah od 15.00 do
15.30 spoved, ob 15.30 film za višje
razrede (v stari učilnici) do 17.30;

v torek v Črničah od 16.00
do 16.30 spoved, ob 16.30
film za nižje razrede do 17.30;
v četrtek v Črničah od 16.00
do 16.30 spoved, ob 16.30
film za višje razrede do 18.30.
Poskrbimo za redno spoved
otrok! Ko se navadimo na dolge premore med spovedmi, počasi ne
čutimo več potrebe ali izgubimo smisel tega dragocenega zakramenta.
Naj bo redno bogoslužje hrana za resno duhovno življenje tudi po končanih veroučnih srečanjih.
ORATORIJ
Starše prosimo, da čimprej ali vsaj
do 18. junija sporočite prijavo na
051-854-775 matevz.bone@gmail.
com, da bomo lahko razporedili skupine po starosti.
NABIRKA
ZA MIZE IN KLOPI
V nedeljo ob veroučni sklepni maši
bodo animatorji v obeh župnijah
predstavili in povabili otroke na oratorij. V Kamnjah bomo to nedeljo pri
obeh mašah imeli namensko nabirko;
priporočamo se za nove zložljive
mize in klopi, ki si jih sedaj izposojamo za oratorij. Prišle bodo prav tudi
ob drugih priložnostih.
Ker je to kvatrna nedelja, bo v Črničah nabirka, ki jo ob kvatrah (štiri
nedelje na leto) oddamo naprej na
škofijo, v Kamnjah pa bo kvatrna nabirka v nedeljo, 18. junija.
MLADI ANIMATORJI
V petek ob 20.30 bo redno srečanje
v Kamnjah. Pridruži se in povabi prijatelja.

POROČNI SVETI MAŠI
V soboto bosta na
Svetem Pavlu ob
14.30 sklenila sveti
zakon Tine Valič in
Ajda Podgornik.
V soboto bosta na
Vogrskem ob 18. uri sklenila sveti
zakon Jernej Štrancar in Ana
Bric. Vabljeni, da se pridružite.
Oba para priporočamo v molitev.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine je
v soboto ob 20. uri v Črničah.
ROMANJE BOLNIH, OSTARELIH IN
INVALIDOV NA BREZJE
bo v soboto, 17. junija. Lahko se prijavite
Stanku Rovtarju 031
249 202, stanko.rovtar@siol.net ali Julijani Bric, julijanabric@
gmail.com, 040 888
420.
DVD – SVETI PAVEL
avtorja Bernarda Rijavca lahko
dobite v cerkvi za prostovoljni prispevek.
Pred nami je:
• sobota, 17. 6., romanje ostarelih, invalidov in bolnih na Brezje;
• četrtek, 15. 6., praznik sv. Rešnjega
telesa in krvi;
• nedelja, 18. 6., šagra v Črničah,
maša popoldne ob 16. uri.
• sobota, 24. junija, (peš) romanje na
Sveto Goro;
• nedelja, 25. junija, šagra na Ravnah;
popoldanska slovesnost na Sveti Gori;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO
GORO OB 300 LETNICI KRONANJA
Bliža se naše romanje 24. junija. Resnično zelo vabim prav vse, ki morete.
Romanje bomo posebej namenili prošnji za naše družine, za vse preizkušnje, za mlade, da bi si lahko ustvarili
družino.
Sporočite prijavo (sms, e-mail, osebno,
telefon):
– tisti, ki greste peš, da vemo okvirno
število (predvidena je jota s klobasami
na poti);
– tisti, ki se boste kot peš romarji vrnili
z avtobusom (da bomo vedeli, kako s
prostorom);
– tisti starejši in drugi, ki bi šli z avtobusom v obe smeri.
Odhod z domačega praga do 9. ure. Ob
8.30 se dobimo na Svetem Pavlu, Ob
9. uri pa vsi skupaj pred cerkvijo na
Ravnah, blagoslov romarjev in skupna
umirjena pot mimo svete Lucije nad Vitovljami. Vmes postanki in spremljevalni
avto z okrepčilom in za prevoz po potrebi, da boste brez skrbi tisti, ki se morda
bojite, da ne boste zmogli.
Na Sveti Gori nam bo ostajalo veliko
časa, ker se slovesnost začne ob 20.
uri, vendar gremo že zgodaj dopoldne
zaradi verjetne vročine. Vzeli si bomo
res pravi umirjeni romarski dan. Avtobus bo odpeljal s Svete Gore predvidoma okoli 21.30.
Program praznovanja:
Ob 20. uri slovesna sveta maša, ki jo
bo daroval upokojeni nadškof Anton
Stres. Po maši bo procesija z milostno
podobo po samostanskem vrtu okrog
bazilike.
Bazilika bo odprta vso noč. Možnost
celonočne molitve pred Najsvetejšim.
V nedeljo bo ob 16. uri slovesno sveto
mašo daroval Juliusz Janusz, apostolski nuncij v SlovenijI.

