Bogoslužje:
ponedeljek, 14. 5,
Bonifacij,
mučenec

torek, 15. 5.,
Izidor,
kmet

sreda, 16. 5.,
Janez Nepomuk,
mučenec

četrtek, 17. 5.,
Jošt,
puščavnik

7. velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.00
za †† Kandus,
Potoče 44

šmarnice

GOJAČE ob 19.30 šmarnice
na čast Materi Božji v zahvalo

VRTOVIN ob 19.00 šmarnice
za vse †† Vrtovin 84

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
za vse †† Persič, Lojk in Valič,
p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za † Jožeta Pahorja,
Skrilje 53

MALOVŠE ob 19.30
šmarnice
za †† Rafaela in Slavico Cigoj,
p. n. Malovše 35

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za † Zoﬁjo Vrtovec,
Kamnje 46

RAVNE 19.30 šmarnice
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00

petek, 18. 5.,

VRTOVIN ob 8.00 šmarnice 19.00
za vse †† Slejko;
Potoče 2

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
za † Franca Ušaja,
8. dan

Ivo Bretonski,
duhovnik

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
za †† starše Kante,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
za †† Frančiško in Rudolfa
Podgornika, p. n. Črniče 12

nedelja, 20. 5.,
BINKOŠTI,

KAMNJE ob 7.30
za †† starše in brata Krkoč, Potoče 21b

Bernardin Sienski,
škof

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Stojana Fajta, p. n. Malovše 16

Janez I.,
papež in mučenec

sobota, 19. 5.,

KAMNJE ob 10.30
za † Slavka Črmelja, Kamnje 36
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Beseda med teboj in Bogom
»Izročil sem
jim tvojo besedo, svet pa jih
je zasovražil,
ker niso od
sveta, kakor
jaz nisem
od sveta. Ne
prosim, da jih
vzameš s sveta, ampak da
jih obvaruješ
hudega. Niso
od sveta, kakor
jaz nisem od
sveta. Posveti
jih v resnici;
tvoja beseda je
resnica. Kakor
si mene poslal
na svet, sem
tudi jaz njih
poslal med
svet, in zanje
se posvečujem,
da bi bili tudi
oni posvečeni v
resnici.«
Jn 17,14–19

 Za konec
SPIS – Učiteljica je dala učencem za nalogo spis, v katerem mora biti beseda ananas. Učenci so se razpisali o sladkem sadežu, Janezek pa je napisal: »Pri nas očka dobi plačo 15. v mesecu, gre v gostilno, a na nas čisto pozabi.«

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 binkošti:
1. berilo: Apd 2,1–11
2. berilo: Gal 5,16–25
evangelij:
Jn 15,26–27; 16,12–15

Nono in nona sta se sporekla in ona je bila tako jezna, da z njim
ni več hotela govoriti. Naslednji dan je nono že pozabil na vse,
ona pa je trmasto molčala. Naj se je še tako trudil, je ni pripravil,
da bi spregovorila. Nazadnje je nono začel stikati po omarah.
Kmalu ni mogla več vzdržati: »Ali lahko zvem, kaj pravzaprav
iščeš?« Nono se je navihano nasmejal in rekel: »O, hvala Bogu!
Si ga našla.« »Kaj pa?« Nono: »Svoj glas!«
Beseda je most, ki poveže duše. Dva sta lahko čisto skupaj,
toda če med seboj ne govorita, sta oddaljena kot zvezde v vesolju. Tudi z nami in Bogom je tako. Tudi z njim smo zelo blizu – ni
nekje v vesolju – toda ko med menoj in njim ni mostu besede,
sva si daleč.
Evangelisti na več mestih zapišejo, da je Jezus molil. Ko sem
bil mlad, sem se spraševal, zakaj vendar je Jezus molil, saj mu
ne bilo treba. Kajti nam je »treba« moliti. Kakor brez pogovora
med nami ni pravega življenja, tako brez molitve – ki je pogovor – ni resnične vere. Ko smo v pogovoru, se ne vrtimo več le
okoli svojih težav. Ob duhovnem spremljanju ljudi vidim, kako
zelo napredujejo tisti, ki so prav svoje težave naredili za most do
Boga. Breme, ki te teži, te lahko pritiska k tlom. Isto breme te
lahko pelje v pogovor z Bogom. Ko ne boš več molil zato, da bi
nekaj dobil, ampak zato, da se zbližaš, potem bo tvoja molitev
stekla na nov način. Otrok čeblja nepovezane besede in te ga
že povezujejo z drugim. Podobno čebljanje Bog
pričakuje od nas. »Aba, Oče« pomeni prav to:
prve otrokove besede, s katerimi začne klicati
očeta.
»Ne prosim, da jih odvzameš s sveta, ampak
da jih obvaruješ hudega.« Velikonočni čas in
binkošti nas ne odtrgajo od tega sveta. Ne
rešujejo nas vsakodnevnega bremena. Odtrgajo pa nas od vsega tistega, kar nas v
tem svetu oddaljuje. In mnogo stvari nas
danes oddaljuje drug od drugega, od nebes in od samega sebe.

Starejšega moža so vprašali: »Kaj ste
dobili v življenju, ko ste tako redno molili?« Odgovoril je: »Ničesar nisem dobil,
sem pa veliko izgubil: jezo, sebičnost,
pohlep, malodušnost, bojazen, strah
pred smrtjo …« Sad molitve je v tem,
da izgubljamo, toda izgubljanje je v resnici dobivanje.
župnik

VABLJENI K ŠMARNICAM
v Črničah, Malovšah in Skriljah ob
20.00, na Ravnah, v Kamnjah in Gojačah ob 19.30, v Vrtovinu, Podgori in
Potočah ob 19.00.
G. ALEKSANDER LESTAN
Jutri, v ponedeljek praznuje svoj 99
rojstni dan. Želimo mu vse najboljše in še naprej trdnega zdravja in
Božje moči.
GOSPODARSKI SVET ČRNIČE
Dobimo se v župnišču
v sredo ob 18. uri.
ZAKONCI
srečanje prve zakonske skupine v
petek v Črničah.
MLADI, ANIMATORJI
v petek spet srečanje in druženje v
pripravi na poletni oratorij. Pridi ob
20. uri v kuhinjo župnišča, še vedno
se lahko pridružiš. Birmanci zelo dobrodošli, da pridete in že sodelujete
kot animatorji pomočniki.
ŠAGRA NA VITOVLJAH
na binkošti, 20. maja, bo šagra na
Vitovljah ob 16. uri, lepo vabljeni.

MARIJINA ZEMLJA –
BINKOŠTNI VEČER
Na predvečer binkošti,
slovesnega
praznika,
vabljeni na duhovni večer ob ogledu filma Marijina zemlja, v župnijskem domu v Kamnjah,
v soboto ob 20. uri. Film traja uro in
45 minut.
HVALA
V Skriljah smo v nedeljo za nov oltar
in tlak pri nabirki zbrali 640 evrov.
V tem tednu se bo polagal kamen. Poleg tega ste z osebnimi darovi zbrali
še 460.
Z darovi za novoizdano knjigo Župnija
sv. Mihaela v Kamnjah in njee podružnice smo doslej zbrali 430 €. Hvala
za vsak vaš dar!
MOLITEV ZA DOMOVINO
Slovenski škofje v času pred državnozborskimi volitvami vabijo k molitvi
za domovino. K temu spodbujajo vse
kristjane, zato so se obrnili na župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije. Duhovnike vabijo, naj od nedelje,
13. maja, do nedelje, 3. junija, pri
vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo
»Molitev za domovino«. V tednu po
binkoštih bo po Sloveniji potekalo jerihonsko bdenje. Pridružili se bomo z
adoracijo.
ROMANJE NA SVETO GORO
ZA OTROKE IN STARŠE
Bo tudi letos prvo
soboto v juniju.
Vabimo
otroke
in starše na mavrično romanje ob
koncu šmarnic in veroučnega leta k
Svetogorski kraljici, program na Sveti
Gori od 9. do 13. ure. Lahko sporočite

prijavo za število, gremo z avtobusom iz dekanije, če se nas nabere
dovolj.

Iz jutranjih nagovorov papeža Frančiška
v kapeli sv. Marte

ROMANJE NA BREZJE
Letos še posebej vabljeni na jubilejno 50. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji
Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto,
16. junija. Ob 10. uri sveta maša,
nadškof Stanislav Zore, po maši
čas za osebno molitev in druženje,
ob 14.30 kosilo v Naklem. Iz naše
dekanije organizira Dekanijska karitas. Cena prevoza in kosila je 15 €.
Prijavite se voditelju Župnijske karitas: Stanku Rovtarju 031 249 202 in
Julijani Bric 040 888 420.

OZNANJE VANJE
Ni potreben priročnik za evangelizacijo, ampak je potrebna bližina,
torej »pridružiti se«, da bi videli,
kaj se dogaja in tako »izhajali iz
situacije« in ne iz neke teorije.
Ne moremo teoretično evangelizirati. Evangelizacija je od človeka
do človeka, od osebe do osebe.
Izhaja se iz situacije in ne iz teorije. In oznanjal je Jezusa Kristusa in pogum Svetega Duha ga
je spodbudil, da ga je krstil. Pojdi
naprej, pojdi, pojdi… Vse dokler
ne boš začutil, da je tvoje delo
končano.
Tako se evangelizira. Te tri besede so ključne za vse nas kristjane, ki moramo evangelizirati s
svojim življenjem, s svojim zgledom, pa tudi z besedo. »Vstani,
vstani«, »pridruži se«, torej bližina in »izhajaj iz situacije«, torej
tiste konkretne.
To je zelo preprosta metoda, a je
Jezusova metoda. Jezus je tako
evangeliziral. Vedno med potjo,
vedno na poti, vedno blizu ljudem
in vedno je izhajal iz konkretne
situacije, iz konkretnosti. Samo
s temi tremi držami lahko evangeliziramo in še z močjo Svetega
Duha.
Brez Svetega Duha tudi te tri drže
ne pomagajo nič. Sveti Duh je namreč, ki nas spodbuja, da vstanemo, se pridružimo in izhajamo iz
situacije.

VIKEND SEMINAR:
notranje ozdravljenje
Kje: Vipavski Križ (dom duhovnih
vaj pri bratih kapucinih);
Kdaj: od 25. do 27. maja, od 22. do
24. junija in od 21. do 23. septembra.
Seminar vodi Boštjan Hari.
Za več informacij oz. prijavo pošljite e-pošto na naslov: hari.bostjan@
gmail.com ali pokličite na: 041 296 509.
Pred nami je:
• četrtek, 24. 5., jerihonsko
bdenje, adoracija
• nedelja Svete Trojice, 27. 5., krst
otrok v Kamnjah; druženje družin
prvoobhajancev na Svetem Pavlu;
• nedelja, 10. 6., maša ob koncu
veroučnega leta;
• nedelja, 17. 6., šagra sv. Vida
v Črničah;
• nedelja, 24. 6., šagra na Ravnah;
• ponedeljek, 25. 6., romanje cerkvenih pevcev Drežnico;
• nedelja, 1. 7., krst otrok v Črničah;
• ponedeljek, 2. 7., začetek oratorija
z geslom: »Le eno je potrebno«.

