Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 6,

KAMNJE ob 8.00
v dober namen,
Kamnje 2c

GOJAČE ob 20.00
za vse †† Pišot,
p. n. Gojače 39

Anton Padovanski,
redovnik

VRTOVIN ob 19.00
za †† Angela in Darinko
Soban, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Herak in Leon,
p. n. Črniče 17

sreda, 14. 6.,
Valerij in Ruﬁn,
mučenca

SKRILJE ob 20.00
za †† Zoro, Ivana in Vojka
Bratina, Skrilje 79

MALOVŠE ob 18.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo, p. n.
Malovše 39

četrtek, 15. 6.,
SVETO
REŠNJE TELO IN KRI,
Vid, mučenec

KAMNJE ob 19.00
ČRNIČE ob 20.00
za † Mirka Šavlija,
po namenu
Potoče 22
procesija SRT

petek, 16. 6.,
Beno in Meissna,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71a

RAVNE ob 20.00
po namenu

sobota, 17. 6.,
Rajner,
samotar

POTOČE ob 20.00
v dober namen,
Minkuž, Potoče 12

ČRNIČE ob 20.00
za † Lada Žerjala,
p. n. Črniče 108

nedelja, 18. 6.,
11. NEDELJA

KAMNJE ob 7.00
za † Franca Kodriča, Kamnje 3b

MED LETOM

KAMNJE ob 10.30
za †† Valič, Skrilje 73 krst otrok

Adelajda,
redovnica

torek, 13. 6.,

Elizabeta iz Schönaua,
redovnica, vidkinja

ČRNIČE ob 16.00
na čast Materi Božji v zahvalo za vse dobrote
za župnijo
šagra sv. Vida in 75 let duhovništva

Sveta Trojica

11. junija 2017
št. 24/17

Ne obsojajmo
Tisti čas je
Jezus rekel Nikodemu: »Bog
je svet tako
ljubil, da je dal
svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak
bi imel večno
življenje. Bog
namreč svojega Sina ni
poslal na svet,
da bi svet
sodil, ampak
da bi se svet
po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne
sodi; kdor pa
ne veruje, je
že sojen, ker
ne veruje v
ime edinorojenega Božjega
Sina.«
(Jn 3,16–18)

 Za konec
MED VISOKIMI – Drzna učenka premožnih staršev vpraša učitelja na zasebni šoli: »A je res, da je
vaš oče kot deček pasel gosi na vasi?« Učitelj mirno odvrne: »Seveda. In kot vidite, drage moje mlade
dame, sem tudi jaz ostal zvest njegovemu poklicu.«
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 praznik SRT:
1. berilo:
5 Mz 8,2–3.14b–16a
2. berilo:
1 Kor 10,16–17
evangelij:
Jn 6,51–5

»Kdor vanj veruje, se mu ne sodi.« Ta stavek nekdo od daleč lahko razume kot »zasluženje«. Kot kartico, ki jo boš lahko
vnovčil v trgovini pri blagajni. Nedelja Svete Trojice govori o
ravno nasprotnem. Nobene trgovine ni in nobenih »kartic«. Bog
živi življenje, v katerem ni trgovine. Tudi zakramenti niso računi,
na katerih se zbirajo ali zgubljajo točke. Bog sam živi tako, da se
zanaša na drugega, ne nase.
Ta teden smo duhovniki poromali h grobu sv. Jožefine Bakhite. Kot otrok je bila v Darfurju ugrabljena za sužnjo, dokler je
ni dober človek odkupil, da je zaživela kot svobodna. Po dobrih
kristjanih je spoznala Jezusa. Posvetila mu je svoje življenje. Kot
redovnica je veliko let delala v kuhinji in kot vratarica. Nekoč je
rekla: »Počasi grem proti večnosti, odšla bom z dvema kovčkoma. V enem so moji grehi, v drugem, precej težjem, so zasluženja Jezusa Kristusa. Ko pridem pred sodišče, bom pokrila svoj
slab kovček z zaslugami Marije, potem bom odprla drugega …«
K njenemu grobu so brž začeli prihajati verniki. In do današnjega dne se je tam zgodilo veliko očitnih ozdravljenj, številne
družine pred ločitvijo so po njeni priprošnji ostale skupaj.
»Kdor vanj veruje …,« zato lahko pomeni: kdor nanj nasloni
svoje življenje in ostaja v njem. Koliko ljudi pravi, da verujejo v Boga, v resnici pa so še vedno sami kot posamezniki temelj svojega življenja. Koliko ljudi
pravi, da verujejo v Boga, v resnici pa ga imajo le za »nekoga tam
zgoraj«, ki ureja vesolje, in ga iz
strahu za vsak primer priznavaš in
upoštevaš. To samo po sebi ni nič
slabega. Vendar tak kristjan ne bo
na zemeljski poti nikoli okusil, kako
neizmerno lepo je, ko resnično živiš z Drugim in ko »moraš« vsak
dan znova zaupati. Kako neizmerno
lepo je, ko doživiš vero, v kateri ni
več nobene trgovine.

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet
po njem rešil.« Veliko obsodb se sliši v
naših pogovorih, veliko obsodb ostaja
»pod kožo«, izrečenih v srcu. Namesto obsodbe se je Bog odpravil na pot.
Sveta Trojica zato ni noben »trikotnik«
nekje zgoraj, nobena teoretična predstava Boga. Da bi ga lahko odkrili in doživeli drugačnega, se je treba odpraviti
na pot. Na katero pot? Na pot reševanja drugega, iz sebe k drugemu. Iz vere
zasluženja proti veri občestva.
Nič zares dobrega se ne zgodi po poti
udobja. Tudi to nam kažejo tri Božje
osebe. Bog ne živi v udobju, temveč v
blaženosti. Začnimo spet začeti moliti
za grešnike, moliti za drugega. Pojdimo
na pot, na kateri si bomo izprosili življenja za naše družine, vedoč, da se samo
od sebe ne bo zgodilo nič zares novega.
župnik

PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek je zapovedan praznik. Čeprav je
delavnik, poskrbimo za
udeležbo pri bogoslužju
ob 19. in 20. uri. V Kamnjah se bomo zvrstili v
evharistično procesijo.
Kot običajno poskrbite za
oltarje in nošenje bander. Prvoobhajanci v oblekah in drugi otroci boste
počastili Najsvetejše tako, da boste
nabrali cvetje in ga potresali pri oltarjih ter na poti.

PRAZNOVANJE SVETEGA VIDA
V nedeljo je v Črničah šagra svetega Vida.
Letos ne bo procesije,
praznovali bomo popoldne. Skupaj bomo prosili
blagoslova za župnijo in
se zahvalili za 75 let duhovniškega posvečenja g.
Aleksandra
Lestana. Vabljeni k slovesni sveti maši ob 16. uri.
Somaševanje bo vodil g.
škof Metod Pirih.
Po sveti maši bo druženje pri cerkvi. Potem se
nadaljuje krajevno praznovanje pri osnovni šoli.

ROMANJE BOLNIH, OSTARELIH IN
INVALIDOV NA BREZJE
V soboto je romanje na Brezje.
Avtobus odpelje
ob 6.30 iz Črnič
in pobira proti
Dobravljam. Iz
naše dekanije gre več kot 300 romarjev, prostih mest ni več. Prispevek za prevoz in kosilo je 15 €. Ob
10. uri bo sveto mašo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Ob 14. uri kosilo v Begunjah.

PECIVO
Gospodinjam se priporočamo za nekaj
peciva. Prinesite ga (na že pripravljenih pladnjih) v nedeljo popoldne Aneju
Valiču v zakristijo med 14. in 15. uro.

KRST OTROK
V nedeljo bo v Kamnjah
pri maši krščena Lien
Eržen, hči Boštjana in
Dunje, Skrilje 30.
Njeno družino priporočamo v molitev.
Naslednji krst je v Kamnjah predviden v nedeljo, 9. julija. Starši, ki
želite v tem času krstiti otroka, računajte na ta datum.

ORGELSKI KONCERT
V petek, 16. 6., bo
ob 20.30 v Črničah
orgelski koncert g.
Mirka Butkoviča. Ob
prazniku sv. Vida nas
bo notranje obogatil z
zvoki črniških orgel. Na koncertu bo
igral tudi organist iz Krmina, Roberto
Squillaci, ki tudi uči na njihovi šoli.
Ob koncertu boste lahko oddali prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni
orglarski šoli, ki zbira sredstva za nove
orgle za svoje potrebe. Lepo vabljeni.
SKRB ZA KRAŠENJE IN ČISTOČO CERKVE
Od 12. do 25. 6. so odgovorni iz hišnih št. 28–52a.
Ker bo v nedeljo, 18. 6., praznovanje,
je zaželeno, da pomagate tudi drugi
(prispevki za stroške in informacije g.
Vesna Ušaj – tel. 36-66-170).

MAŠA PRI KAPELICI
V Potočah pri kapelici bo maša v
soboto ob 20. uri.

ORATORIJ
Do 18. junija sporočite prijavo na
051-854-775 matevz.bone@gmail.com,

da bomo lahko razporedili skupine
po starosti. Gospodinje ste tudi letos vabljene, da boste prispevale
kaj zelenjave in drugih dobrot. Več
najdete na spletni strani.

ROMANJE NA SVETO GORO
Zelo vabim vse, še posebej poromajte starši
za svoje družine. Mlade in animatorje vabim, da se med seboj
pokličite in povabite,
poromajmo v zahvalo
za šolsko leto in za blagoslov oratorija.
Tudi starejši se ne ustrašite poti.
Sporočite prijavo zaradi organizacije:
– tisti, ki greste peš, da vemo okvirno
število (hrana in pijača na poti);
– tisti, ki se boste kot peš romarji vrnili z
avtobusom (sedeži na avtobusu);
– tisti, ki bi šli z avtobusom v obe smeri.
Odhod:
s praga svojega doma.
Ob 8.15 (popravek) s Svetega Pavla, ob
9. uri pa se vsi skupaj dobimo pred cerkvijo na Ravnah.
Odhod avtobusa ob 18. uri iz Dobravelj,
vrača se po končani procesiji z lučkami.
VABILO
Komorni zbor Ipavska iz Vipave prireja
letni koncert v Vipavskem Križu danes,
v nedeljo, 11. 6., ob 19.30 v samostanski cerkvi. Gostje so komorni zbor
Krog iz Ljubljane. Vstop prost. Vabljeni.
Pred nami je:
• sobota, 24. junija, (peš) romanje na Sveto
Goro;
• nedelja, 25. junija, šagra na Ravnah; popoldanska slovesnost na Sveti Gori;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija.
• nedelja, 9. julija, šagra na Svetem Pavlu.
(v Skriljah šagra 16. 7., v Malovšah 13. 8.)

