Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 6,
Peter Veronski,
mučenec

torek, 5. 6.,
Bonifacij,
škof in mučenec

sreda, 6. 6.,
Gilbert,
opat

9. nedelja med letom

KAMNJE ob 20.00
za † Albino Petrovčič,
8. dan

ČRNIČE ob 19.30
za pokojne,
p. n. darovalcev

VRTOVIN ob 20.00
za † Draga Podgornika,
Vrtovin 21, umrl v Rimu

ČRNIČE ob 19.30
za † Franca Ušaja,
30. dan

SKRILJE ob 20.00
za †† sestro Jožko in ††
starše Kobal, Skrilje 38

MALOVŠE
za †† Cvetko in starše
Gerljevič, p. n. Malovše 15

3. junija 2018
št. 22/18

Posušena roka

zaključek zakonskih skupin

četrtek, 7. 6.,
Prvi mučenci
tržaške Cerkve

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Valič,
Kamnje 63, p. n. Vrtovin

RAVNE 19.30
za † Venceslavo Lozar,
p. n. Avstralija
v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00

petek, 8. 6.,
Srce Jezusovo
Medard, škof

sobota, 9. 6.,
Marijino
brezmadežno srce

nedelja, 10. 6.,
10. NEDELJA
MED LETOM,
Bogumil Poljski,
škof

POTOČE ob 20.00
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22

ČRNIČE ob 19.30
na čas Božjemu usmiljenju
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 3a

SKRILJE 17.00
za novoporočenca
Blaža in Veroniko

ČRNIČE ob 19.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 69

VRTOVIN ob 7.00
za † Nevenko Copič, p. n. Vrtovin 123a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Bratina, Potoče 21b

Pred nami je:
• nedelja, 17. 6., šagra sv. Vida v Črničah;
• nedelja, 24. 6., šagra na Ravnah; krst otrok v Kamnjah;
• ponedeljek, 25. 6., romanje cerkvenih pevcev Drežnico;
• nedelja, 1. 7., krst otrok v Črničah; nova maša v Slavini;
• ponedeljek, 2. 7., začetek oratorija z geslom: »Le eno je potrebno«;
• nedelja, 15. 7. šagra v Skriljah.

 Za konec
POROČNO KOSILO – Poročno kosilo v odlični restavraciji. Mali Janezek opazi, da vsi jejo in pijejo, pa nihče ne
plača. Zato vpraša očeta: »Očka, kdo bo pa vse to plačal?« »Nevestina mama, tista gospa tam pri mizi.« »Aha.
Zdaj razumem. Zato je v cerkvi prej tako jokala.«
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

Jezus je spet
šel v shodnico in tam je
bil človek, ki
je imel suho
roko. Prežali
so nanj, ali ga
bo ozdravil
v soboto, da
bi ga tožili.
Tedaj je rekel
možu s suho
roko: »Vstani in stopi v
sredo!« Njim
pa je rekel:
»Ali se sme v
soboto delati
dobro ali zlo,
življenje rešiti
ali uničiti?« Ti
pa so molčali.
Mr 3,1–4

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 3,9–15
2. berilo: 2 Kor 4,13 – 5,1
evangelij: Mr 3,20–35

Bratranca mlinarja sta imela vsak svoj mlin drugega poleg drugega. Enemu je šel posel dobro od rok, drugemu slabo. Nekega dne
reče mlinar svojemu sorodniku: »Ne morem razumeti. Oba imava
enaka mlina, kako da tebi delo teče, meni pa ne?« Ta mu je odgovoril: »Res je. Oba imava podobna mlina, vendar ti ne veš, da ima tvoj
mlinski kamen napako.« »Kakšno napako vendar?« se začudi. »Tvoj
mlinski kamen dela ob nedeljah.«
Sveti Janez Vianney je dejal: »Poznam dve besedi, ki pripeljeta
človeka na beraško palico: kraja in nedeljsko delo.« Jezus je prišel
v spor s farizeji. Gledali so le na to, kaj vse na Gospodov dan ni dovoljeno. Videli so prepoved in ne več zapoved. Tudi mi imamo danes
le dve možnosti. Nedelja lahko postane posušena roka ali pa zdrava
odprta dlan. Greh proti nedelji ni toliko v samem delu. Tudi Jezus je
ozdravljal na nedeljo. Roka se začne sušiti, ko človek pozabi na dar
ter začne sam določati in odločati o življenju. Jaz postanem merilo
in ne več Bog.
»Spominjaj se, da si bil suženj …« Sedmi dan je dan, ko Bog izpolni
svojo obljubo in nam dá svoje življenje. Je dan za človeka. Je dar!
Zato Jezus ta dan ozdravi moža, ki je imel suho roko. Roka, ki v sebi
nima življenja, postane podoba našega vsakdanjega dela za preživetje, ko v tem pozabimo na dar. Satanovo število je 666. On nenehno
dela brez Boga. In nikoli ne pride do sedem, nikoli ni izpolnjen. In to
satanovo število se je zalezlo tudi danes v način življenja. Nenehno
delamo, množijo se šestice in nikoli ne pridemo do sedem. Sedem pa
je število polnosti. Je združitev trojice, božjega, in štirice, človeškega. Nedeljo smo danes vzeli v svoje roke in tudi kristjani smo začeli
sami odločati o njej, češ, časi so pač drugačni. Bog daje čas, sedem
dni in daje tudi osmi dan.
Živimo za tistih nekaj dni dopusta, toda
Gospod nam želi dati izkušnjo daru. Kaj je
danes še zastonj?! Še na razna praznovanja pogosto hodimo iz čuta dolžnosti, obzira ali preračunljivosti in ne iz čistega daru.
Da bi ti živel, je Gospod postal kruh, ki se
daje. On je odgovor na našo lakoto. On želi ozdraviti tudi našo suho roko. Roko, ki je zaprta,
ker grabi zase, mrtva, ker se je posušila v smrti.

Gospod nam torej daje nedeljo zaradi
nas. Želi nas iz šestic prestaviti v sedem,
iz smrti v življenje. Želi nam ozdravljati
roko, da bi sploh lahko sprejela dar in dobila moč za življenje v ljubezni.
Kolikor prostora mu boš ob nedeljah dal,
toliko ti bo nedeljska maša dala. Bolj ko
boš določal sam in bo dlan zaprta, bolj bo
maša brezvezna in dolgočasna. Bolj ko jo
boš imel odprto, bolj te bo maša napolnila.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 17. uri, spovedovanje od 16. ure.
Tema: praktični vidiki molitve v družini.
SKLEP VEROUČNEGA LETA
Prihodnjo nedeljo, 10. 6., se bomo pri
maši ob 9.00 in 10.30 zahvalili za veroučno in šolsko leto. Bog nam je natrosil
mnogo darov. Vsak razred sodeluje z
eno zahvalo in prošnjo. Ta maša naj ne
pomeni začetka predaha od nedeljskih
maš, saj tudi jesti in
umivati se s počitnicami ne prenehamo.
HVALA
katehistinjam, ki vse
leto teden za tednom
prostovoljno in z ljubeznijo darujete čas za veroučna srečanja.
Hvala tudi zborovodjem otroških zborov
in spremljevalcem drugih dejavnosti za
otroke. Hvala staršem, ki ob mnogih
obveznostih pokažete pripravljenost in
brez godrnjanja sodelujete pri skupnem
delu za prihodnost otrok.
Naj družinska molitev zaliva posejana
krhka semena v današnjo zemljo.
SPOVED IN FILM ZA VEROUČENCE
V tem tednu ni več rednega verouka,
poskrbite za redno spoved. Spričevala
prinesite podpisana nazaj že sedaj, k filmu ali v nedeljo k sveti maši, da se ne
bodo izgubljala.

Otroci naj pridejo k eni od možnosti:
• v ponedeljek v Kamnjah ob 17.00
spoved, ob 17.30 film za nižje razrede do 18.15;
• v torek v Kamnjah ob 15.15 srečanje (sladoled) za birmance (obe skupini skupaj),
ob 15.30 spoved, ob 16.00 začne
film za višje razrede, do 17.30;
• v torek v Črničah ob 16.30 spoved,
ob 17.00 začne film za višje razrede,
do 18.30;
• v četrtek v Črničah od 16.00 do
16.30 spoved, ob 16.30 film za nižje
razrede, do 17.15.
Če se vam obveznosti križajo, lahko pridete k spovedi h kateri koli skupini.
PRIPRAVA NA KRST
V torek ob 20. uri se v Marijinem domu
v Šturjah začne priprava staršev na
krst prvega in drugega otroka. Naslednja priprava bo 4. septembra.
SRCE JEZUSOVO
V petek, na praznik Srca Jezusovega,
bo ob 20. uri sveta maša v Potočah pri
kapelici. Vabljeni.
SREČANJA MLADIH
V petek redno srečanje ob 20. uri v Kamnjah za »stare« in »nove«, ki vas bo
povezoval letošnji oratorij.
SREČANJA ZAKONCEV
v zakonskih skupinah
bomo sklenili v sredo s
sveto mašo v Skriljah ob
20. uri in v nedeljo po
sveti maši (kosilo s seboj
za skupno mizo) z obiskom Idrijskih Krnic, Šebrelj in Divjih
bab (piščal iz kamene dobe). Vabljeni,
da se pridružite tudi novi pari in na nekaj srečanjih med letom ohranjate živ
zakonski odnos. Kdor bi se pridružil že
v nedeljo, naj pokliče.

POROKA
V soboto ob 17. uri se
bosta v Skriljah poročila
Blaž Štor iz Skrilj in Veronika Lukežič iz župnije Bilje. Vabljeni k poročni maši, njun
zakon priporočamo v molitev.
ENO JE POTREBNO – ORATORIJ
To so glavne besede teme letošnjega
oratorija.
Slovenskega misijonarja Friderika
Baraga bomo spremljali po njegovih poteh med Indijanci. Pridružite se
nam od 2. do 6. julija.
Za prijavo pokličite Matevža 051-854775 ali pišite na: matevz.bone@gmail.com
Kot vsako leto se bodo otroci zbrali
po 7.30. Po končanem dnevnem programu bodo odšli domov (okrog 17.
ure). Vsak dan bodo imeli tudi kosilo.
Prijavnice (najdete na spletu) oddajte animatorjem na dan oratorija ob
sprejemu.
Prispevek ostaja enak: za vsakega
otroka/najstnika je 15€, za vsakega
naslednjega otroka/najstnika iz družine pa 5€ manj. Zaradi skupin prosimo
za prijave do 25. junija.
Tudi letos bomo zelo veseli gospodinj,
ki bi pomagale pri pripravi hrane. Pokličite Julijano 040 888
420. Za kakršne koli informacije v času oratorija pa lahko pokličete
Jureta Rijavca na 051616-533.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Cvetke Mavrič, ste v
Skriljah za obnovo cerkve v Skriljah namesto cvetja darovali 80,4 €.
Hvala svojcem in darovalcem!
VABILO NA KONCERT
Danes, 3. 6., ob 19.00 vabljeni v Vrhpolje na slavilni koncert mladinskega
zbora Vrhpolje z gosti.

† DRAGO PODGORNIK
V ponedeljek, dan po 91. rojstnem dnevu, je v Rimu umrl redovni brat Karel
(Drago) Podgornik.
Rodil se je 27. maja 1927 v Vrtovinu, pri
Matijevih, Rudolfu Jožefu in Mariji roj.
Lozar. V družini je bilo osem otrok, Karel je bil najmlajši (»šmrkovc, tepen in
ljubljen od vseh, dokler ni prišlo moje
sedemnajsto leto«). Karel je bil prepričan, da je molitev sestre Hilde, ki se je
»veliko žrtvovala za poklice«, vplivala
na njegovo poklicno odločitev. V osnovno šolo je hodil v domačem kraju, vpisal
se je v gimnazijo v Italiji, vendar je zaradi hudih glavobolov ni dokončal. Med
vojno so Vipavsko zasedli fašisti in sta z
očetom za nekaj časa pobegnila v gozd
(»ata, stari lovec, je vedel za varna skrivališča«).
V noviciat je vstopil v Lonigu v Italiji 24.
septembra 1946, in sicer v italijansko
provinco.
Leta 1948 ga je p. Prešeren za pol leta
poklical v Generalno kurijo v Rimu. Ko
je njegov rodni brat Jože, ki je vstopil k
jezuitom in postal duhovnik v Družbi Jezusovi, sprejel vzhodni obred, je bil tudi
Karel poslan v Russicum v Rimu. Prve
zaobljube je naredil leta 1948, večne pa
15. avgusta 1957. Dne 25. maja 1970
je bil posvečen v diakona vzhodnega
obreda.
V Russicumu je sprva kot redovni brat
pomagal po hiši, za bratom Grubičem je
leta 1960 prevzel kuhinjo, leta 1972 pa
je bil imenovan za hišnega ministra in je
to službo opravljal do upokojitve. »Brat
– diakon – minister. Kot diakon vzhodnega obreda je služil pri bogoslužju v
cerkvi Ruskega kolegija in na Vatikanskem radiu pri ruski sekciji.
Bogu hvala za ta duhovni poklic iz naše
župnije in naj po letih iskrenega darovanja vstopi v nebeško kraljestvo.
Njegov rodni brat, p. Jožef Podgornik,
je umrl 9. marca 2013 in je pokopan v
Gradcu v Avstriji.

