Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za † Pavlo Petrovčič,
Kamnje 40, 1. obl.

GOJAČE ob 19.00
za † Ireno Šuligoj,
p. n. Gojače 8

Erazem,
škof

torek, 2. 6.,

VRTOVIN ob 20.00
za vse †† Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 19.00
za † Angela in †† starše
Volčič, p. n. Črniče 96

sreda, 3. 6.
Karel Lwanga in
ugandski mučenci

SKRILJE ob 20.00
za † Antonijo Batagelj,
Skrilje 57, 8. dan

MALOVŠE ob 19.00
za †† Rafaela in Slavico
Cigoj, Malovše 35

Marija Mati
Cerkve – binkoštni
ponedeljek

KAMNJE ob 20.00
Peter Veronski,
za † Duško Rodman,
mučenec
Potoče 68
od 19.30 možnost za spoved (v
zakristiji), in češčenje (pred mašo)
prvi petek, 5. 6., VRTOVIN ob 20.00
Igor,
za †† Jelico in Slavka
knez, menih
Čermelja, Vrtovin 89
od 19.30 možnost za spoved (v
zakristiji), po maši češčenje
četrtek, 4. 6.,

prva sobota,

6. 6.,
Norbert,
škof

NEDELJA
SVETE TROJICE,
7. 6.,
prvi mučenci
tržaške Cerkve

RAVNE ob 19.00
po namenu, za zdravje
v Črničah adoracija
med 21. in 22. uro
ČRNIČE ob 19.00
V čast Sveti Trojici za vse
duhovnike, redovnike
doma in v zamejstvu, p. n.
darovalca
od 18. ure možnost za spoved
(v zakristiji)
ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 69

SKRILJE ob 8.00
za †† starše in sestro
Cencič, Skrilje 91d
od 7.30 možnost za spoved (v
zakristiji) in češčenje
SKRILJE ob 7.00
za †† Marijo in Rada Vrčona, Skrilje 64
ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18

KAMNJE ob 10.30
za †† Marijo in Jožefa Mužina, Vrtovin 16a
SVETI PAVEL ob 17.00 (pri cerkvi)
za župnijo

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

 Za ko nec
DRUGO MNENJE – Zdravnik: »Bojim se, gospa, da bo potrebna operacija.« Pacientka se nervozno presede na
stolu: »To pa težko sprejmem, želela bi še drugo mnenje.« »Seveda gospa, tudi predebeli ste.«
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Računi se ne izidejo
Zgodba pripoveduje, da je Mojzes moral povedati svojemu
bratu Aronu, da se mu bliža smrt. Sedel jek njegovi postelji
in začel brati pripoved o stvarjenju sveta. Pri vsakem dnevu
In ko je
je Mojzes dodal: »Kako dobro in čudovito je bilo vse ustvarto izrekel, jeno.«
je dihnil
Ko pa je prišel do pripovedi o stvarjenju Adama, je Mojzes
vanje in
dejal:
»Ne vem, kaj naj rečem o stvarjenju človeka. Kako naj
jim dejal:
bo
dobro
in lepo, ko pa je smrt njegov konec?« Aron mu je te»Prejmíte
Svetega
daj odgovoril: »Moramo biti poslušni Božji volji.« Tak odgovor,
Duha!
poln zaupanja b Boga, je dal Mojzesu priložnost, da je Aronu
Katerim
spregovoril o njegovi bližajoči se smrti.
grehe
Praznik binkošti je vrhunec stvarjenja. Obakrat je Bog dihnil.
odpustite,
Prvič
v enega človeka, drugič v skupnost. Brez tega diha ni žiso jim odvljenja.
Toda pri stvarjenju narave se računi izidejo. Po stvarpuščeni;
katerim
jenju človeka se računi več ne izidejo. Pred vprašanjem smrti
jih zadrži- človek ne more priti do odgovora. Lahko se še tako trudiš biti
te, so jim
veren, dober in vse narediti prav, nazaj ne boš dobil enako.
zadržaJezus »je dihnil vanje« in prejeli so moč za odpuščanje. Pri
ni.«
stvarjenju narave to ni bilo potrebno. Po stvarjenju človeka,
Jn 20,22–23
pa brez odpuščanja ne bo šlo. In zato šele Sveti Duh dopolni
stvarjenje sveta.
Lahko se še tako trudiš za lep
svet, računi se ne izidejo. Ko boš
v življenju dober, boš tudi trpel. In
spraševal se boš, zakaj pa drugim
gre dobro.
Narava je simetrična, odnosi
niso. Pri odnosih se računi nikoOdlomki Božje
li ne izidejo. In koliko razočaranj
besede na
pride prav zato, ker še vedno prinaslednjo
nedeljo:
čakujemo, da se bodo. In koliko
2 Mz 34,4–6.8–9
težav imamo z vero v Boga prav
2 Kor 13,11–13
zato, ker še vedno pričakujemo,
Jn 3,16–18

da bo Bog poskrbel za red. Za vero v
takega Boga ne potrebuješ Svetega
Duha. Za vero v resničnega Boga pa
ga potrebuješ.
Po binkoštih se učenci niso več bali
smrti. Tedaj so sprejeli, da se računi
ne izidejo. Nikoli ne dobiš povrnjeno tako, kot pričakuješ. In tako so
zapustili zaprte prostore ter šli med
ljudi. Vera, ki jo živiš zase, ostane
v zaprtem prostoru. Vprašanje smrti in vprašanje odnosov med ljudmi
ostaja nerešeno.
Binkošti so prelomnica, pri kateri
veri boš ostal. Tretje možnosti ni. Ali
boš »odpustil« ali boš »zadržal«.
župnik

ŠMARNICE
so se končale. Pohvala vsem, ki ste
jim zvesto sledili doma. Vabljeni popoldne na Svetega Pavla
k preprostemu sklepu in
kvizu.
BOGOSLUŽJE
jutranja nedeljska maša
z junijem ob 7. uri.
Sobotna spet zjutraj. Zaenkrat ostaja tudi popoldanska maša na Svetem Pavlu. Hvala g. Božu Rustja, ki
daruje te nedeljske maše.
Ta teden pričakujemo nova navodila
za udeležbo, verjetno manj stroga
glede mask in razdalje.
Namesto procesij ob prazniku sv.
Rešnjega telesa bo češčenje.
Šagra sv. Vida bo 14. junija.

STAREJŠI IN BOLNI
V petek in soboto spet obiskujem na
domu, vendar prosim, da pokličete
tisti, ki bi želeli. Tudi tisti, ki vas sicer redno obiskujem, sporočite, če
želite.
PRVI PETEK IN SOBOTA
vabljeni k češčenju in redni spovedi.
STARŠI OTROCI
Še naprej poskrbite, da boste imeli
vsaj nekaj vsebine doma. Zelo dobre vsebine ste dobili in so na spletni
strani. Rednega verouka
ne bo. Sedaj je že čas
tudi za bogoslužje, tudi
med tednom in preizkus,
ali lahko sami poskrbite
za sprotno spoved, možnosti je dovolj.
S prvoobhajanci se dobimo v torek
ob 17. uri, z birmanci pa v petek ob
15. in 17. uri.
Z veroučenci se bomo dobili se
bomo sredi junija pri maši po skupinah. Za oratorij pričakujemo novejše napotke v tem tednu.

Iz homilij
papeža Frančiška
20. maja 2018

Moč,
ki spreminja svet
Danes se torej naučimo, kaj storiti, ko potrebujemo resnično spremembo. Kdo izmed nas
je ne potrebuje? Posebej takrat,
ko smo na tleh, ko se trudimo pod
težo življenja, ko nas naše slabosti pritiskajo k tlom, ko je težko iti
naprej in se zdi nemogoče ljubiti.
Takrat bi potrebovali močno
»krepčilo«: to je On, Božja moč.
On je tisti, ki, kakor izpovedujemo v veroizpovedi, »oživlja«. Kako
dobro bi nam delo, če bi vsak dan
vzeli to življenjsko krepčilo! Če
bi vsak dan, ko se zbudimo, rekli: »Pridi, Sveti Duh, pridi v moje
srce, pridi v moj dan.«
Duh, po srcih, spreminja dogodke. Kakor veter
verje
kjerkoli,
tako On dosega
tudi najbolj nepredvidene situacije. V Apostolskih delih, kjer
je Duh protagonist, smo priče
nenehni dinamičnosti, ki je polna
presenečenj. Ko apostoli ne pričakujejo, jih Sveti Duh pošlje k poganom. Odpira nove poti, kakor v
prizoru, ki opisuje diakona Filipa.
Duh ga je spodbudil, da je šel k
zapuščeni cesti, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo – kako žalostno zveni
danes to ime! Naj Duh spremeni
srca in dogodke ter prinese mir v
Sveto deželo. – Na tisti cesti Filip

pridiga etiopskemu dvorjanu in ga krsti; zatem ga Duh vodi v Azoto, nato
v Cezarejo: vedno v nove situacije, da
bi širil novost Boga. Potem je Pavel,
ki »zavezan Duhu« (Apd 20,22) potuje do skrajnih meja, prinaša evangelij
ljudstvom, ki jih ni nikoli videl. Kadar
je Duh, se vedno nekaj dogaja, kadar
veje On, ni nikoli brezvetrja.
Ko gre življenje naših skupnosti skozi obdobja »mlahavosti«, kjer se ima
raje domače zatišje kakor novost
Boga, gre za slabo znamenje. Pomeni, da se išče zatočišče pred vetrom
Duha.
Kadar se živi za samoohranitev in
se ne gre k tistim, ki so daleč, to ni
lepo znamenje. Duh veje, vendar pa
mi spuščamo jadra. In vendar smo ga
tolikokrat videli delati čudovite stvari.
Pogosto je Duh prav v najtemnejših
obdobjih zbudil najsvetlejšo svetost!
On je duša Cerkve, vedno znova jo
oživlja z upanjem, napolnjuje z veseljem, oplaja z novostjo, ji podarja
poganjke življenja. Tako kot takrat,
ko se v družini rodi otrok: zameša urnike, prikrajša za spanec, vendar pa
prinaša veselje, ki prenavlja življenje,
ga priganja naprej, da se razširi v ljubezni.
Duh v Cerkev prinaša t.i. »okus otroštva«. Preko njegovega delovanja se
neprenehoma dogajajo prerorenja.

