Bogoslužje:
ponedeljek, 8. 6.,

Efrem Sirski,
diakon, cerkv. učitelj

KAMNJE ob 20.00
za †† Slokar in Petrovčič,
Kamnje 38
VRTOVIN ob 20.00
za zdravje,
p. n. Vrtovin

sreda, 10. 6.
Edvard Poppe,
duhovni pisatelj

SKRILJE ob 20.00
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79a

četrtek, 11. 6.,

KAMNJE ob 9.00
v dober namen za zdravje,
Kamnje 2c
od 8.30 možnost za spoved,
po maši litanije in blagoslov

Medard,
škof

torek, 9. 6.,

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
Barnaba,
apostol

petek, 12. 6.,
Adelajda,
redovnica
sobota, 13. 6.,
Anton Padovanski,
redovnik, cerkv. učitelj
ENAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
14. 6.,
Valerij in Rufin,
mučenca

GOJAČE ob 19.00
za †† Viktorijo, Franca in
Majdo Ipavec, Gojače 39a
ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Bovcon,
Selo, p. n. Črniče
MALOVŠE ob 19.00
za †† Antona in Jožefo
Krkoč, Malovše 6
ČRNIČE ob 18.30
ustanovna, p. n. župnije
po namenu darovalcev
od 18. ure možnost za spoved
po maši litanije in blagoslov

KAMNJE ob 20.00
v zahvalo za vse dobrote,
Potoče 43b
od 19.00 možnost za spoved
(g. Ivan Albreht)
po maši litanije in blagoslov
VRTOVIN ob 8.00
ČRNIČE ob 19.00
za verne duše v vicah,
po namenu prijateljev za
Vrtovin 89
zdravje
SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Kante,
za duhovniške in redovniške
Skrilje 77
poklice, p. n. Rovtar
VRTOVIN ob 7.00
za † Nevenko Copič, Vrtovin 127a
ČRNIČE ob 9.00
v čast svetemu Vidu za vse dobrotnike cerkve
za †† Pavlino in Janka Breclja ter sestre redovnice, Gojače 45
KAMNJE ob 10.30
za † Frančiško Vodopivec, Kamnje 57, 30. dan
V Kamnjah ob 14.00 krst otrok
SVETI PAVEL ob 17.00
za župnijo

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

 Za ko nec
ZA DANES DOVOLJ – Mihec pride iz šole in vpraša mamo: »Mama, ali lahko očetu pokažem test iz matematike?«
»Ne, za danes je bilo dovolj. Sem mu že pokazala račun za telefon.«
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Kako živeti skupaj
Zadnja leta postaja to vse globlje vprašanje. Kako biti in ostati
skupaj? Kako živeti skupaj? Čas karantene je zarezal globlje.
Nekateri so se imeli še lepše skupaj. Utrdili so odnose, se umi»Bog
rili. Nekateri so trpeli. Marsikje je prišlo še bolj na dan nasilje.
Nekateri so začeli kar bežati proč.
namreč
svojega
Kako ostati skupaj kot mož in žena. Zakonca sta najgloblje
Sina ni
znamenje Svete Trojice. Dva sta skupaj, ker sta sklenila zavezo
poslal na in sta različna. Ne veže ju kri. Ne veže ju narava, ampak nekaj,
kar spominja na prihodnje življenje onkraj zadnje ure.
svet, da
bi svet
Drame odhodov lahko zadnja leta spremljamo tudi po naših
sodil,
vaseh. Postalo je že skoraj moderno, da odideš, ko več ne gre.
ampak da Tudi med domovi manj potrebujemo drug drugega in smo bolj
bi se svet samozadostni. Tudi tu nas različnost drugega zapira med tem
o nas je Bog ustvaril različne ravno zato, da bi ostali odprti.
po njem
Ko smo zapustili vero v Boga Očeta in raje stvari vzeli v svoje
rešil«
roke, nas je spet začela držati skupaj narava. Pri živalih to gre.
(Jn 3,17)
V človeka pa je vtisnjen pečat Drugega, pečat Svete Trojice. Od
rojstva dalje iščemo drugega. Ljubezen edina preseže naravo.
Le zakaj potem, ko odrastemo, ne verjamemo več?
V prvih časih Cerkve so začeli razlagati
Sveto Trojico. Nekateri (kot žal danes) filozofsko, nekateri, ki so bili tudi pastirji, pa iz
življenja. Da je Bog občestvo oseb, so opažali iz življenja. Zakaj se ljudje zbirajo? Ko
vsi bežijo (kot danes), se kristjani zbirajo.
Zakaj poskrbijo za slabotne, vdove, male
…? Mogočni so otroke metali na cesto, zakaj jih nekateri pobirajo in vključijo? Zakaj
Odlomki
nekateri zmorejo vključiti tiste, ki so zelo
Božje besede
drugačni? Zakaj v svojo skupnost sprejmena naslednjo
j grešne ljudi? Zakaj se kristjani zbirajo
jo
nedeljo:
2 Mz 19,2–6
na istem kraju, ne iz neke zapovedi, ampak
Rim 5,6–11
zaradi življenja?
Mt 9,36–10,8

Vse to tudi danes postaja vprašanje. Zato bomo tudi na obisk nedeljske maše morali iskati globlje odgovore. Se doma o tem pogovarjati
življenjsko.
Kako biti in ostati skupaj. Hrepenimo po druženjih. Organiziramo prireditve in zabave. Tudi tiste z vsebino.
Pa vendar čutimo, da to ni dovolj. Tudi
ko prideš nazaj v vsakdanji krog, se
lahko prepoznaš kot del, kot nekdo, in
ne kot posameznik. Kot posameznik
se moraš neprestano boriti za smisel,
za podobo, za sprejetost. Prerojenemu v Bogu pa se ti ni več treba.
Praznika svetega Rešnjega telesa in
Svete Trojice sta lahko zelo nerazumljiva ali pa zelo življenjska.
župnik

BOGOSLUŽJE
S torkom, 2. 6., so začela veljati nova navodila za bogoslužje
in druge dejavnosti.
Pri bogoslužju niso
več obvezne maske,
ko po klopeh lahko sedete tako, da je
med vami potrebna razdalja. Družine
in člani istega gospodinjstva ste lahko
skupaj. Otrokom ni več potrebno nositi mask, zanje veljajo enaka pravila
kot v šoli. Strežnikom jih še vedno priporočam. Pevski zbor sedaj lahko sodeluje pri bogoslužju.
Bogoslužja se ne udeležimo, ko kašljamo ali imamo povišano telesno
temperaturo ali znake okužbe dihal.
Kot duhovnik bom še naprej skrbel,
da si tik pred začetkom vsakega bogoslužja skrbno umijem roke z milom,
da bo ciborij ali patena z malimi hostijami na oltarju pokrita. Še vedno si
bom pred obhajanjem razkužil roke.

Pazimo tudi na zračenje prostora in
občasno razkuževanje zlasti vrat,
kljuk, mest za tiskovine.
Dobro je, da imate s seboj masko za
primer, ko se bo treba zlasti ob nedeljah in praznikih držati bolj skupaj. Še
vedno upoštevamo stroge higienske
ukrepe z umivanjem in razkuževanjem. Obhajilo prejemamo spoštljivo
na roko.
Podrobna navodila so na spletni strani.
PRAZNIK
v četrtek je slovesni in
zapovedani praznik svetega Rešnjega telesa
in krvi. Maše bodo ob 9.00, 18.30 in
20.00. Letos ne bo procesije, po maši
péte litanije in blagoslov.
Možnost za spoved na praznik pred
mašo, zvečer bo na voljo g. Ivan Albreht za starše in tudi za druge.
ŠAGRA SVETEGA VIDA
V nedeljo ob 9. uri vabljeni k župnijski maši.
Letos ne bo procesije.
Vabljeni, da takoj po
maši nadaljujemo praznovanje, druženje na
travniku pri cerkvi. Pogostitev bo preprosta.
Hvala KS in društvu ter vsem, ki boste pomagali pri strežbi.
Pri maši bomo blagoslovili obnovitvena dela, nova okna in vrata.
SKRB ZA LEPOTO CERKVA
za krasitev cerkve v Črničah so od 8.
do 21. 6. na vrsti hišne št. 53a–66.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Spoved za vas v pripravi na praznik
prvega sv. obhajila bo v četrtek, na

praznik, od 19. do 20. ure v Kamnjah.
Do 19.45 bo v zakristiji, potem in še
med mašo pa v spovednici. Možnost
tudi za druge. Za spoved ali pa pogovor bo na voljo g. Ivan Albreht,
duhovni pomočnik v Šturjah.
V torek imajo otroci prvo spoved.
Praznik prvega obhajila bo letos v
nedeljo, 21. junija, posebej za družine in ožje sorodnike ob 11.30 v
Kamnjah.
KRST OTROK
V nedeljo bo v Kamnjah
prejela sveti krst Lana
Karidi, hči Jurija in Nives
iz Vrtovina. Njeno družino priporočamo v molitev.

Vabim mlade, da se še pridružite skupini animatorjev.
MOLITVENE SKUPINE
Spet vas vabim, da se pridružite molitveni skupini, razmere sedaj omogočajo, potrebe so velike. V Črničah vsako
sredo ob 19. uri v cerkvi, v Vrtovinu tudi
v petek po večerni maši.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Antonije Batagelj v Skriljah
ste namesto cvetja za cerkev darovali
240 €. Hvala svojcem in darovalcem.

HVALA
za vaše darove, tudi prejšnjo nedeljo ste
v Črničah darovali 221,40, v Kamnjah
307,70 in na Svetem Pavlu 211 €. Hvala,
SREČANJE VEROUČNIH SKUPIN
da pomagate pri pokrivanju stroškov in
Letos se dolgo nismo dobivali pri ve- tekočih obnov.
rouku. Zato bomo imeli v tednu po
14. 6. svete maše za družine posaZVON V GOJAČAH
meznih veroučnih skupin. Prosim,
Hvala možem, ki ste se zada načrtujete, razpored ste dobili in
vzeli in naredili veliko proje na spletni strani.
stovoljnega dela za jarme
in vse potrebo za vpetje
ORATORIJ
starega in novega zvona.
Z voditelji oratoriStari zvon ste ta teden spustili iz zvoja smo sklenili, da
nika in ga boste obnovili in pripravili.
kljub
omejitvam
Zato nekaj časa ne bo zvonjenja. Pritudi letos pripraviporočamo se za vaše darove, lahko domo oratorij v predkončamo delo in namestimo električno
videnem času od
zvonjenje.
29. junija do 3. julija.
Prijave otrok od tistih, ki jeseni
vstopajo v 1. razred, do konca OŠ MOLITEV ZA DOMOVINO
na oratorijkamnje14@gmail.com ali Ob 30-letnici slovenske demokracije
in ob 29. rojstnem dnevu naše države
na spletnem obrazcu.
tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo,
Upoštevali bomo posebna pravila hida se pod geslom »Skupaj za skupno
giene in druženja. Večino programa
dobro – s teboj bomo zmogli« pred
bomo izpeljali na prostem, ob sladnevom državnosti od 16. do 24. junija
bem vremenu pa omejeno po promolitveno povežemo za domovino. Več
storih.
na spletni strani.
Letos lahko pripeljete manjše otroke
tudi samo za dnevno varstvo.

