Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 6.,

10. nedelja med letom

ni svete maše

Barnaba,
apostol

torek, 12. 6.,
Adelajda,
redovnica

ČRNIČE ob 19.30
za † Bogdana Žigona,
p. n. sorodnikov, Kanada

sreda, 13. 6.,

MALOVŠE

10. junija 2018
št. 23/18

Anton Padovanski
za †† Frančiško, Ludvika, Mileno in vse †† Rogelj,
redovnik in cerkveni učitelj p. n. Malovše

četrtek, 14. 6.,
Rihard,
opat

petek, 15. 6.,

RAVNE 19.30
za † Franca ter vse †† Kosovel in †† Lozar, Ravne
v Črničah ni večerne adoracije

Vid,
mučenec

VRTOVIN ob 18.30
za †† Slamič in Lozar,
p. n. Vrtovin 17

sobota, 16. 6.,

v Skriljah ni svete maše

Beno iz Meissna
škof

nedelja, 17. 6.,
11. NEDELJA
MED LETOM,
Terezija,
redovnica

ČRNIČE ob 19.30
za vse žive in †† Slamič,
Črniče
od 19.00 možnost za spoved
ČRNIČE ob 19.30
za † Aleksandra Jakina,
p. n. Črniče
od 18.30 možnost za spoved

ni jutranje maše
KAMNJE ob 8.30
za † Emila Bratina, Kamnje
ČRNIČE ob 10.00 šagra svetega Vida
za župnijo
procesija SRT
za †† Dorico in Slavico Cigoj, p. n. Malovše

Pred nami je:
• nedelja, 17. 6., šagra sv. Vida v Črničah;
• nedelja, 24. 6., šagra na Ravnah; krst otrok v Kamnjah;
• četrtek, 28. 6., šagra na Svetem Pavlu;
• 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
DOBRODOŠLA – »Dobrodošli,« pozdravi Tone svojo taščo na vhodnih vratih. »Kako dolgo pa boste ostali
pri nama?« »Dokler vama ne bom šla na živce,« odgovori tašča. »A samo tako na kratko ste se oglasili?«
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

Stati zunaj, biti znotraj
Neki župljan je sklenil, da ne bo več hodil k maši. Ljudem je pripovedoval znano razlago, da se z Bogom laže pogovarja v naravi kot pri
bogoslužju v cerkvi. Nekega zimskega večera ga je župnik povabil na
obisk. Sedela sta pri kaminu in se pogovarjala. Oba sta se izogibala
temi o maši. Župnik je segel po kleščah, vzel iz kamina goreče poleno
ter ga položil na rob. Nato je poravnal polena v ognju. Moža sta opazovala. Poleno na robu je začelo ugašati, druga so imela žerjavico in
so gorela, grela in svetila. Župnik je molčal. »Prihodnjo nedeljo bom
prišel k maši,« je rekel župljan.
Prihaja poletni čas. Grelo nas bo močno sonce, svetil bo dolg dan
in vabilo veliko ponudb. Prijalo nam bo, da se malo odmaknemo na
stran, da bi se odpočili od vsega. Številni moderni kristjani se bodo
po isti logiki odpočili tudi od maše in pri tem dajali zgled otrokom in
mladim. Poletje najbolj stvarno pokaže, ali smo zunanji ali notranji
kristjani.
»Čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan
obnavlja,« pove danes sveti Pavel. »Kar se namreč vidi, je začasno,
kar se ne vidi, je večno.«
Jezusova žlahta je bila na nogah. Razširila se je govorica, da je Jezus
ni priseben. Pismouki pa so začeli govoriti, da je obseden. Verjetno
tudi Mariji ni bilo lahko zdržati pod pritiskom sorodnikov. Česa vsega
je zmožna krvna žlahta, če se ne obnavlja s krvjo Božjega sorodstva!
Evangelist pove, da so »stali zunaj, poslali ponj in ga poklicali.« Prav
to delamo ljudje v molitvi in v odnosu do Cerkve. Boga pokličemo, naj
se prilagodi nam. To pomeni »stati zunaj«. »Biti znotraj« pa pomeni
Mr 3,31–33
ravno obrnjeno. Slišati, kako nas Bog pokliče, da bi se mi prilagodili
njegovi volji. »Glejte, to so moja mati in bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« Božja žlahta, torej.
Le dve poti imamo kristjani zlasti v
počitniškem času. Ali bosta Božja želja
in počutje postala merilo naši volji ali
bodo naše želje in naše počutje postali
merilo za Božjo voljo.
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
Ko si v žerjavici, se navzameš Božje
1. berilo: Ezk 17,22–24
topline in moči. Ko si na robu, si lah2. berilo: 2 Kor 5,6–10
ko veliko boljši od tistih znotraj. In
evangelij: Mr 4,26–34
vendar si zunaj. Božji glas je čedalje
Tedaj so prišli
njegova mati
in njegovi
bratje. Stali
so zunaj, poslali ponj in
ga poklicali.
Okrog njega je sedela
množica in
so mu rekli:
»Glej, tvoja
mati, tvoji bratje in
tvoje sestre
so zunaj in
te želijo.«
Odgovoril jim
je: »Kdo je
moja mati in
kdo so moji
bratje?«

bolj tuj, nerazumljiv in oddaljen. Zunaj se
sicer veliko vel »dogaja«, toda notranji
ogenj ugaša.
Evharistija pomeni »biti del« in »biti
znotraj«. Moja popolnost, tudi če sem duhovnik, bo kaj malo obstala za večnost,
če ne bom postajal del popolnosti celega telesa. Tudi če sem duhovnik, grem k
maši zato, da žerjavica použije to, kar v
meni hoče postati popolno. Zato se tudi
med poletjem ne bom preselil »ven«, da
bi moje želje postale merilo.
župnik

pridružite vsi. Vabljeni predvsem mladi
in drugi, da prevzamete sodelovanje pri
procesiji; da ne bo nepotrebnih skrbi,
se že vnaprej javite Aneju Valiču. Letos
ni popoldanskega programa v cerkvi.
Vabljenih na krajevno praznovanje od
17. ure pri osnovni šoli.
SKRB ZA OKRASITEV CERKVE
in čistočo v Črničah imajo od 11. do
24. 6. 2018 hišne št. 1–8. Denarne
prispevke za cvetje (tudi za čez poletje) oddajte Olgi, Cvetki K. ali Marini.
MLADI ANIMATORJI
v petek ob 20. uri se dobimo, pridite na
pripravo oratorija in medsebojno srečanje.

Do petka dopoldne sem v tujini, če bo
potrebno, pokličite g. Joška Tomažiča
041 636 260 ali brate kapucine v Križ.
JUBILEJNO, 50. ROMANJE
bolnikov, invalidov in
starejših na Brezje.
Res lepo ste se odzvali
v obeh župnijah in napolnili več kot en avtobus. Zaradi kombiniranja avtobusov so
odhodi spremenjeni.
Za črniško župnijo odhod ob 6.30 iz
Črnič, avtobus pobira še Malovše, Gojače. Za kamenjsko župnijo odhod
avtobusa ob 6.30 iz Sela, pobira še
Vrtovin, Potoče, Dobravlje in Ajdovščina. Somaševanje ob 10. uri vodi nadškof Zore, ob 14.30 kosilo v Naklem.
Hvala sodelavcem Karitas, ki ste poskrbeli za organizacijo in spremljanje!
ŠAGRA SVETEGA VIDA V ČRNIČAH
V nedeljo je spremenjen
urnik maš, v Kamnjah
samo ena maša ob 8.30!
V Črničah ob 10. uri.
Letos se bomo V po maši
spet zvrstili v procesijo.
To je dan prošnje za naše
vsakdanje delo, zato se

ODPOVEDI OTROK ZA MISIJONE
V letošnjem veroučnem
letu smo se veroučenci
pridružili
misijonskemu
projektu botrstvo in z odpovedmi zbirali denar za
Penlop iz Zambije. S tem
denarjem smo Penlop
omogočili šolanje. Vsega
skupaj smo zbrali kar 362,72 € in tako
poleg Penlop omogočili šolanje še enemu otroku. Ves denar bo poslan misijonarju bratu Camillu v Zambijo.
Najbolj so se izkazali učenci 3. razreda,
ki so zbrali kar 84,83 €; tesno jim sledi
peti razred, nato drugi, šesti in sedmi.
Penlop bomo za rojstni dan, ki ga bo
praznovala 23. julija, poslali tudi papirnate rožice, ki so jih otroci zbirali skupaj z odpovedmi.
V Črničah ste pri pevskem zboru še
naprej zbirali in podpirali Birthukan iz
Etiopije, ki z vašo pomočjo odrašča in
hodi v šolo.
Z akcijo smo dokazali, da smo vsi Božji otroci in si zato moramo med seboj
pomagati.
Naslednje veroučno leto bomo z botrstvom nadaljevali. Zato vas vabimo, da
se med počitnicami odpoveste kakšnemu sladoledu in tako prihranite ter darujete evro za nekoga, ki tega nima.

Hvala vsem otrokom in staršem za
podporo! Želimo vam lepe in blagoslovljene počitnice!
katehistinje in župnik
MOJA POBUDA – GLAS ZA NAŠE KRAJE
V nedeljo, 17. 6. se potrudimo in se po
krajevnih skupnostih udeležimo glasovanja. Podprimo projekte za svoje krajevne skupnosti in skupni projekt na Svetem Pavlu. Prejšnjega ste
podprli in nastala je učna pot Sončne
stene svetega Pavla (na spletni strani
občine najdete predstavitev). Z letošnjo pobudo bi z odobrenimi sredstvi
v sodelovanju z arheologi na Svetem
Pavlu pripravili raziskavo in predstavitev – vizualizacijo naselbine – tamkajšnje bogate arheološke zgodovine,
ki se nahaja pod zemljo. To bo še ena
obogatitev za nas in obiskovalce.
Pozor: na glasovnici je treba obkrožiti
tri pobude (od 1 do 3). Če obkrožimo
samo eno ali dve, je glasovnica neveljavna. Brez naše skupne podpore lahko prizadevanje krajanov, ki so pripravili projekte po vaseh, pade v vodo.
POROKA
v soboto se v Budanjah poročita Metka Lisjak iz kamenjske in
Valter Rustja iz budanjske župnije. Priporočamo ju v molitev.
ŠAGRA NA SVETEM PAVLU
Po iskanju primernega datuma se je na
koncu izkazalo, da bo letos najbolj primeren predvečer samega praznika. Čeprav
med tednom, lepo vabljeni k praznični
maši v četrtek, 28. junija. Naslednji
dan so namreč mašniška posvečenja.
HVALA
domačinom v Gojačah, ki ste nadaljevali dela v cerkvi.
Pri nabirki za obnovo v Skriljah smo
v nedeljo zbrali 271,06 € pri jutranji
maši v Skriljah in 193,43 € v Kamnjah.
Hvala za vaše darove.

OBJAVLJANJE PODATKOV
Zaradi novega zakona o varstvu podatkov bodo mašni nameni na spletni strani objavljeni brez hišnih številk. Tudi za
druge objave (o krstu, obhajilu …) bo
moral posameznik dati pisno privolitev.

POLETNI DNEVI
V STRŽIŠČU
Zapusti dolino in pojdi
višje, pojdi v skupnost
in vrnil se boš obnovljen. Karizma Vinka Kobala pod Črno
prstjo živi:
• Od 1. do 8.7., dijaki, vodita Tomaž
Kodrič in Vinko Lapajne
• Od 8. do 15.7., dijaki, vodita Slavko
Rebec in Cvetko Valič
• Od 15. do 22.7., študentje in izobraženci; vodijo Tomaž Kodrič, Primož Erjavec in Alan Tedeško
• Od 22.7. do 29.7., dijaki; vodijo Jože
Pegan, Marko Kos in Jože Pacek
• Od 29.7. do 5.8., dijaki; vodijo Jože
Jakopič, Rafko Klemenčič, Sandi Skapin in Danilo Kobal
• Fantje in dekleta v parih: od nedelje,
12. 8. ob 18h do srede, 15.8. ob
15h vodi Slavko Rebec
Družine, zakonci in drugi odrasli:
• Vikend od 9. do 12. 8.; vodita Rafko
Klemenčič in Milan Stepan
• Vikend od 16. do 19. 8.; vodita Lojze Milharčič, Janez Kržišnik in Danilo
Kobal.
Za otroke poskrbljeno varstvo in program. Za to delo prisrčno vabljeni prostovoljci-ke.
Prispevek za teden duhovnosti je 65 €.
Za vikend 65 € na družino.
Prijave župniku ali Danilu Kobalu:
041/860 640 ali danilo.kobal@vrn.si

