Bogoslužje:
ponedeljek, 25. 5., KAMNJE ob 20.00
Urban I.,
za † Frančiško Vodopivec,
papež
Kamnje 57, 8. dan

GOJAČE ob 19.00
za †† Andreja in Angelo
Modrijan, p. n. Gojače 21

torek, 26. 5.,
Filip Neri,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00
po namenu, Vrtovin 71d

sreda, 27. 5.
Alojzij Grozde,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za †† starše Kante,
Skrilje 77

MALOVŠE ob 19.00
za † duhovnika Janka
Krkoča, p. n. Malovše

četrtek, 28. 5.,

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Možina,
Kamnje 6a

RAVNE ob 19.00
za vse †† p. n. darovalcev
v ČRNIČAH adoracija med 21. in
22. uro (v molitveni navezi)

petek, 29. 5.,

VRTOVIN ob 20.00
za vse †† Vrtovin 24

ČRNIČE ob 19.00
za †† Štefana in Lidijo
Škvarč, p. n. Vrtovin

sobota, 30. 5.,
Ivana Orleanska,
devica

SKRILJE ob 20.00

ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Slamič,
p. n. Črniče

Margareta Pole,
mučenka

Maksim Emonski,
škof

BINKOŠTNA
NEDELJA, 31. 5.,
Obiskanje
Device Marije

(binkoštna vigilija)

za †† sestro Jožko in starše
Kobal, Skrilje 38
KAMNJE ob 7.30
za † Jožefa Slokarja, Vrtovin 115a
ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Štrancar, Gojače 3a

KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 24
SVETI PAVEL ob 17.00 (pri cerkvi)
za župnijo (kviz – sklep šmarnic)

(če bo zelo slabo vreme, v Vrtovinu ob 18.00)

 Za ko nec
PRIMER – Učiteljica: »Otroci, lepota po navadi ni vidna od zunaj, ampak se skriva od znotraj. Povejte mi kak primer.« Janezek: »Gospa učiteljica, hladilnik.«
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Na delo od doma
Te dni sem videl hudomušno sliko z napisom: »Vnebohod,
dan, ko je Jezus začel delati od doma.« Ne le humorna, temveč tudi poučna misel! Vsi imamo malo zmede s predstavami
»Večno
okoli teh praznikov. Še najmanj predstave in povezave z žiživljenje
vljenjem imamo o vnebohodu in binkoštih.
pa je v
Za delo od doma smo se v teh mesecih morali znajti z raznitem, da
mi tehnologijami. Jezus, če lahko tako rečemo, dela od doma
spoznapo Svetem Duhu. Toda primera zelo šepa. Zakaj? Ker ne gre
vajo tebe, za sredstvo, ne za pripomoček, ne za energijo … Sveti Duh je
namreč prav nasprotje temu. Je oseba v najlepšem pomenu
edinega
besede. Je oseba, ki tudi tvojo vero naredi osebno.
resničneIn še eno nasprotje. Jezus je res »šel domov«. Toda njega Boga,
govo delo ni »na daljavo«. Prav nasprotno. Odšel je, da nam
in njega,
je lahko blizu. Brez vnebohoda in binkošti bi vstajenje ostalo
ki si ga
eden izmed dogodkov. Samo zgodovina. In s tem tudi moje
poslal,
večno življenje samo nekaj v prihodnosti. Nekaj, kar je le pred
Jezusa
Kristusa« mano. Kako zelo danes spet potrebujemo izkušnjo, da večno
življenje ni le pred nami, ampak smo že v njem. Vsakič ko
(Jn 17,3)
prejmemo evharistijo ali kateri drug zakrament, se znajdemo
v njem, Jezusovem človeškem življenju, in s tem se znajdemo
v njegovem odnosu z Očetom in v večnem življenju. »Večno
življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega
Boga, in njega, ki si ga poslal,
Jezusa Kristusa.«
Brez Svetega Duha pa je vse
to le teorija. To življenje ostaja
oddaljeno ali zasanjano.
Prvi kristjani so radi uporabljali
Odlomki Božje
e
podobo lune. Niti za hip ne more
besede na
svetiti, če ni obsijana. Tako je s
binkošti:
Apd 2,1-11
kristjanom. Sveti Duh pošilja to
1 Kor 12,3luč, ki jo lahko dajemo naprej.
7.12-13
Bolj ko si obsijan, več ljudi boš
Jn 20,19-23

približal Bogu. Ko nisi obsijan, kažeš
le sebe. In zelo se moraš truditi, da
»proizvajaš« luč. In kmalu se utrudiš. Binkošti zelo potrebujemo. Prav
danes. Vabim te, da te dneve zares
na novo začneš prositi za dar Svetega Duha. Potrebna je vztrajnost. Ni
takojšnjih sadov. Pridejo pa zagotovo. In večkrat se spomni. Jezus je
šel na delo od doma, zato, da ne bi
delal na daljavo. Ali je tvoja vera na
daljavo ali na bližino?
župnik

BOGOSLUŽJE
Pred nami je praznik binkošti. Še to
soboto bo večerna nedeljska maša
v Skriljah in nedeljska popoldanska
na Svetem Pavlu. Video prenosa ne
bo več. Samo zvočni prenos maše in
šmarnic vsak dan predvsem za tiste,
ki zaradi starosti ali bolezni ne morete v cerkev.
BINKOŠTNA
DEVETDNEVNICA
Na spletni strani
lahko
spremljate molitev za vsak
dan,
molitev
z
Marijo k Svetemu
Duhu.
NEPRETRGANA MOLITEV
k Svetemu Duhu od vnebohoda do
binkošti bo na več krajih po domovini. Pridružili se bomo tudi ta teden, v
četrtek, v Črničah od 21.do 22. ure.
Vabljeni k adoraciji v cerkvi.

SKLEP ŠMARNIC
Vse družine, otroke,
ki ste sledili letošnjim
šmarnicam, vabim, da
pridete na sklep šmarnic v nedeljo na Svetega Pavla. Takoj po maši
bomo imeli zabavni kviz s temo
šmarnic.
Lahko še pošljete fotografijo vašega
šmarničnega oltarčka.
PRVOOBHAJANCI
Dobimo se skupaj v torek ob 17.
uri v cerkvi v Črničah za pripravo
na spoved in obhajilo. Prvo sveto
obhajilo bomo po dogovoru s starši praznovali v nedeljo, 21. junija,
v krogu družin. Hvala vsem skritim
molivcem, ki jih spremljate.
BIRMANCI
Ta teden se
dobimo
na
krajšem srečanju po dogovoru.
Povezuje vas vaša svetopisemska
devetdnevnica. Datum birme smo
prestavili na soboto, 3. oktobra.
Hvala vsem skritim molivcem, ki jih
spremljate.
KRST IN SVETI ZAKON
S starši, ki bi želeli krstiti otroka, se
dogovorimo za pripravo v župniji.
Skupne priprave v dekaniji do jeseni ne bo.
Priprave na zakon bodo konec tega
tedna na Sveti Gori (051 614 912),
junija pa v Postojni (041 379 468) in
Kopru (041 724 884).

ORATORIJ
Z voditelji in animatorji še iščemo
najboljše odločitve. Oratorij bo z
nekoliko prilagojenim načinom in
tudi v omejenem številu. Starše
prosimo, da sporočite načelno, ali
bi prijavili otroka in kateri datum
bi bil boljši: od 29. 6. do 3. 7. (načrtovan) ali od 10. do 14. avgusta
(dodaten)?
HVALA
za vaše darove za cerkev. Nekateri ste za cerkev prispevali tudi
med epidemijo. Tisti, ki ste prišli
v cerkev, pa ste zadnji dve nedelji
darovali kar 135,80 (Črniče, 10. 5),
412,40 (Kamnje, 10. 5) 131,80 (Črniče, 17. 5), 431,80 (Kamnje, 17. 5).
V Črničah smo plačali
celoten strošek novih
oken in vrat. Odločili
smo se tudi za nove
polkrožne
zgornje
dele oken in dodatno okovje, kar je naneslo končni
znesek 18.400. Poravnali smo iz
namenskih darov (6.056,00) in rezerve na župnijskem računu, nekaj (1.500) smo si izposodili. Tudi
ta del bo z vašimi darovi, upajmo,
kmalu poravnan. Hvala možem, ki
ste brezplačno vložili veliko dodatnega dela.
V Gojačah napreduje delo za vpetje zvonov, na voljo je 1.810 od
vaših darov, še kar nekaj bo treba
zbrati. Hvala vsem, ki ste z lastnim
delom znižali stroške.
V Kamnjah je v teku postavljanje
novega ozvočenja. Hvala za vaše
darove.

Iz homilij papeža Frančiška
20. maja 2018

Duh ohranja srce mlado
Duh odpravlja ovire v srcih, ki so zapečatena s strahom. Premaga upiranja. Tistemu, ki
se zadovolji s povprečnostjo, predoča dar zanosa. Razširja zaprta srca.
Spodbuja k služenju tistega, ki se prepušča lagodnosti.
Tistega, ki misli, da je dosegel svoj
cilj, spodbuja k hoji. Tistemu, ki je
okužen z mlačnostjo, pomaga sanjati.
To je sprememba srca. Mnogi obljubljajo obdobja sprememb, nove začetke, izjemne prenove, vendar pa nas
izkušnja uči, da noben zemeljski poskus spreminjanja stvari ne more popolnoma zadovoljiti človeškega srca.
Sprememba Duha je drugačna: ne
preobrazi življenja okoli nas, ampak
spreminja naše srce; ne osvobaja nas
naših težav nenadoma, ampak nas
osvobaja znotraj, da se moremo z
njimi soočiti; ne da nam vsega takoj,
ampak nam pomaga, da hodimo polni
zaupanja, ne da bi se kadarkoli naveličali življenja. Duh ohranja srce mlado.
Mladost kljub vsem prizadevanjem, da
bi jo podaljšali, prej ali slej mine; Duh
pa je tisti, ki preprečuje edino nezdravo staranje, tisto notranje.
In kako to stori? Tako, da prenavlja
srce, ga spreminja iz grešnega v tistega, ki mu je bilo odpuščeno. To je
velika sprememba: iz krivcev nas naredi za pravične in tako se vse spremeni, saj iz sužnjev greha postanemo
svobodni; iz sužnjev sinovi, iz škartiranih dragoceni, iz razočarancev polni upanja. Tako Sveti Duh stori, da se
ponovno rodi veselje, tako stori, da v
srcu cveti mir.

