Rojstvo Janeza Krstnika

ponedeljek, 25. 6.,

KAMNJE ob 20.00

torek, 26. 6.,

VRTOVIN ob 20.00
za †† Kandus, Vrtovin

Doroteja, mati in mistikinja za †† starše Gruden in
dan državnosti
† Alojza Bratina, Kamnje
Vigilij (Stojan), škof

24. junija 2018

sreda, 27. 6.,

št. 25/18

Ema Krška;
kneginja

četrtek, 28. 6.,
Irenej Lyonski,
škof in mučenec

Kaj neki bo iz tega otroka?

Pri tej priči so
se mu razvezala usta
in jezik in je
govoril ter
hvalil Boga.
Strah je obšel
vse njihove
sosede in po
vsem judejskem pogorju
so govorili
o vsem tem.
Vsi, ki so to
slišali, pa
so si vzeli
k srcu in so
govorili: »Kaj
neki bo iz
tega otroka?
Gospodova
roka je bila z
njim.« Otrok
pa je rastel
in se krepil v
duhu; in bil
je v samoti
do dneva, ko
se je prikazal
Izraelu.
Lk 1,64–66
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo:
Mdr 1,13–15;2,23–24
2. berilo:
2 Kor 8,7,9.13–15
evangelij: Mr 5,21–43

Spet je prišel najdaljši dan. Tema in svetloba, noč in dan ... Ob
tem poslušamo strokovnjake, ki skušajo ta praznovanja utemeljiti
le na starodavnih predkrščanskih običajih. Predniki so gibanje sonca res povezovali z miti in navadami pri delu.
Kristjani pa so na te dneve postavljali ljudi, ki so res živeli in ki
so skozi življenjske preizkušnje postali duhovni očetje ali duhovne
matere. To so svetniki. In največji je Janez Krstnik.
»Kaj neki bo iz tega otroka?« so se spraševali ob njegovem rojstvu.
Samo pri Mariji in Janezu v bogoslužju obhajamo tudi rojstni dan.
Danes se množijo praznovanja rojstnih dnevov; ko bi se le tako
množila tudi rojstva, potem se nam ne bi bilo treba ukvarjati s pokojninskim sistemom in pritiski migrantov …
Mnogi kristjani zelo poudarjajo rojstni dan, ne vedo pa za datum
krsta. Kristjani praznujemo tudi god, rojstni dan za nebesa nas in
našega krstnega zavetnika. Kako lepo je slišati mlade starše, ki se
zanimajo o nebeškem zavetniku njihovega otroka. Tudi z izbiro imena zaznamujemo kulturo in prihodnost našega naroda.
Naravno rojstvo, žal, ni dovolj. Potrebno bo še eno rojstvo. »Kaj neki
bo iz tega otroka?« Vsak otrok ima ime zato, da ga bo lahko Bog v življenju klical. Prav od staršev pa je največkrat odvisno, ali bodo otroka
posrkali vzorci sveta ali pa mu bodo odprli pot za drugo rojstvo.
»Kaj neki bo iz tega otroka?« se sprašujemo tudi ob rojstnem dnevu
naše države. Tudi ta bo potrebovala preizkušnjo in drugo rojstvo. Ni zdrave države
brez resničnih očetov in mater. Vendar ne
le telesnih. Potrebujemo očete in matere,
ki zdržijo s seboj na svojih mestih.
Telesno rojstvo je premalo. Tudi naravni prehodi teme in svetlobe ne zadostujejo. Potrebno je še drugo rojstvo, da zapustiš svoj »ego«, svojo malo maternico,
boleče pretrgaš zgolj naravno popkovino
in se odpraviš na pot.
župnik

petek, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

sobota, 30. 6.,
Prvi mučenci rimske
cerkve

nedelja, 1. 7.,
13. NEDELJA
MED LETOM,
nedelja Slovencev
po svetu
Estera,
svetopisemska žena

ČRNIČE ob 19.30
po namenu darovalca
ČRNIČE ob 19.30
za vse ††, p. n. darovalcev

SKRILJE ob 20.00
za vse †† Skrilje

MALOVŠE ob 19.30
za †† starše Šinigoj in vse †† iz
družine, p. n. Malovše
SVETI PAVEL ob 19.00
RAVNE ob 19.30
za †† Ivana in Ano Rustja, Kamnje po namenu (Nadja)
za †† Pavla Podgornika in
v Črničah ni večerne adoracije
Tamaro Likar, Vrtovin
KAMNJE ob 9.00
ČRNIČE ob 19.30
za duhovne poklice,
za † Bogdana Žigona in njegove
p. n. darovalca Skrilje
†† starše, p. n. Kanada
SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 19.30
za † Ingrid, p. n. Skrilje
za † Lojzeta Podgornika,
p. n darovalca
VRTOVIN ob 17.00
za novoporočenca
Meto in Boštjana
SKRILJE ob 7.00
za † Zdravka Rustja, p. n. prijateljev Vrtovin
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo krst otrok
po namenu darovalca, Črniče
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo in priprošnjo, Potoče

• V petek je praznik apostolov Petra in Pavla. Vabljeni k sveti maši na Svetem Pavlu, ki jo bo daroval g. Božo Rustja na predvečer praznika, v četrtek ob 19. uri.
• V petek ob 17. uri bo v koprski stolnici mašniško posvečenje treh primorskih novomašnikov. Zakrament
bodo prejeli Blaž Kernel (Slavina), Andrej Penko (Ubeljsko) in Gašper Naglost (Vipava). Molimo zanje.
• Srečanje za mlade v pripravi na oratorij bo v četrtek dopoldne ob 9. uri in v petek že ob 18. uri. Naj
nas v teh dneh povezuje devetdnevnica.
• Oratorij se začne v ponedeljek zjutraj. Starše prosimo, naj ne prijavljajo otrok zadnji hip, da jih bomo
lahko pravočasno razdelili po skupinah. Prijavnico in prispevek oddate ob prihodu. Mladi animatorji
pridete v župnišče v nedeljo ob 10. uri in sodelujete s petjem pri maši. Gospodinje ste tudi letos naprošene, da prispevate kakšne dobrote, pozanimajte se na 040 888 420.
• Krajše srečanje župnijskega gosp. sveta Kamnje bo v sredo ob 20.45 v Kamnjah.
• V soboto ob 17. uri se bosta v Vrtovinu poročila Meta Rustja in Boštjan Bratina. Vabljeni k poročni
maši, njun zakon priporočamo v molitev.
• V nedeljo bosta v Črničah med sveto mašo prejela sveti krst Leon Velikonja iz Črnič in Sven Krkoč
iz Lokavca. Njuni družini priporočamo v molitev.
• V nedeljo vabljeni na novo mašo v Slavino pri Postojni ob 15. uri. Obhajal jo bo Blaž Kernel, ki je bil
lani pri nas na pastoralni praksi. V nedeljo bo tudi redni shod v Logu ob 17. uri.
• Osmi Terčeljev shod na Otlici bo v soboto, 7. julija. Odhod peš iz Šturij ob 7. uri, sveta maša v cerkvi
angelov varuhov ob 10. uri.

 Za konec
TAKSI – Nasekani France prihaja iz gostilne v Portorožu in pred sabo zagleda moškega v modri uniformi.
Naroči mu: »Takoj mi pokličite taksi!« »Toda jaz sem vendar kapitan ladje!« »Potem mi pa pokličite ladjo!«
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

