Bogoslužje:
ponedeljek, 15. 6., KAMNJE ob 20.00
Vid,
za † Ivana Kočevarja,
mučenec
Potoče 23
torek, 16. 6.,
Beno iz Meissna,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 71b

sreda, 17. 6.
Albert,
tretjerednik

SKRILJE ob 20.00
za vse †† Rustja,
Skrilje 29

GOJAČE ob 19.00
za †† Jožka in Silvo Bratina,
p. n. Gojače 3a
ČRNIČE ob 18.30
za zdravje, p. n. Likar
po namenu darovalcev

MALOVŠE ob 19.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek in vse †† iz družine,
Malovše 12
KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 18.30
četrtek, 18. 6.,
Elizabeta iz
za †† Silvana, Lenico in
za družine veroučencev
Schönaua, redovnica Antona Vodopivca, Kamnje 58 po namenu

petek, 19. 6.,
Srce Jezusovo,
Nazarij, škof

POTOČE ob 20.00 pri kapeli
za † Mirka Šavlja,
Potoče 22

ČRNIČE ob 18.30
za birmance
za žive in †† Peršič, Lojk in
Valič, p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 19.00
za † Vinka Ušaja,
p. n. Gojače 3č

sobota, 20. 6.,
Marijino
brezmadežno srce

SKRILJE ob 8.00
v dober namen,
Skrilje 53

DVANAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
21. 6.,
Alojzij Gonzaga,
redovnik

KAMNJE ob 7.00
za † Jožefa Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja, p. n. Gojače 36
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Lozar in Bajc, Vrtovin 25a
KAMNJE ob 11.30
za prvoobhajance in njihove družine
SVETI PAVEL ob 17.00
za župnijo (če bo zelo slabo vreme, v Vrtovinu ob 18.00)

 Za ko nec
NA POLICIJI – »Včeraj sem pri vas prijavil izgubo denarnice.« »No, in?« »Danes sem jo našel doma.«
»Žal nam je, tatu smo že prijeli!«
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Kesanje
Nekoč je učitelj vprašal učence: »Kje, menite, da biva Bog?«
Učenci so si mislili: »Kako lahko je to vprašanje« in so odgovorili
»«Bog biva povsod!«
Imena
O ne,« je odgovoril učitelj: Bog biva tam, kamor mu pustimo
dvanajstih vstopiti!«
apostolov
Pravijo, da je Boga lažje izpeljal Izraelce iz Egipta kot Egipt iz
pa so: prvi
Izraelcev. In vendar je poklical to ljudstvo. Judje niso bili poSimon,
polni, boljši od drugih. Kristusu je bilo lažje pred apostilo delati
imenovan
Peter,
čudeže, kot pa spremeniti apostole. In vendar je poklical teh
in njedvanajst nepopolnih mož. Niso bili boljši od drugih.
gov brat
Ljudem pri spovedih in pogovorih pogosto rečem, naj Kristusu
Andrej;
res
dajo na razpolago svoje nepopolnosti. Bog nam odpušča tudi
Jakob,
Zebedejev skozi iskreno kesanje, toda pri zakramentih se zgodi čudež: Krisin, in nje- stus vstopi v našo grešnost. Potrebuje tvojo preteklost, da bi se
gov brat
lahko sploh srečal s teboj. Zanimivo je, da je lažje nekaj narediti
Janez; Fiza Boga kot pa ga sprejeti, mu dovoliti, da vstopi.
lip in BarMed tem ko morda porabiš toliko pozornosti in se sprašuješ,
tolomej;
kakšen si, lahko vedno začneš z druge strani: da mu najprej
Tomaž in
cestninar
dovoliš, da lahko vstopi v tvojo notranjost takšno kot je, v tvoje
Matej;
življenje takšno, kot je. Vrsti red!
Jakob,
Kesanje, ki je vedno na začetku maše ali pred prejemom obAlfêjev
hajila
pogosto razumemo narobe. Kakor da moramo stanovanje
sin, in Tanajprej očistiti, da bo lahko vstopil.
dej; Simon
Kananej in
Vendar tako čiščenje po navadi ne
Juda Iškaprinese kakšnih sadov. Ostajamo z
rijot, ki ga
istimi napakami. Kesanje pri maši
je izdal.
ali drugih zakramentih pomeni, da
(Mt 10,2–4)
Bogu odpremo svojo preteklost.
Čist postanem potem, ko sem doOdlomki
volil, da Bog razpolaga z mojo greBožje besede
šnostjo. Nekdo, ki na primer zakrana naslednjo
nedeljo:
mentalno ni uredil svojega zakona,
Jer 20,10–13
ni nevreden obhajila le zato, ker ni
Rim 5,12–15
čist, ampak zato, ker Bogu še ni doMt 10,26–33

SE ODPOVEM, PRIHRANIM,
DARUJEM ...
Si se že čemu odpovedal
in prihranil kakšen evro
za Penlop ali Birtukan?
V tem tednu lahko svoj
dar prineseš k tedenskim mašam v zato namenjeno škatlo (zadaj v cerkvi) in
daruješ ter omogočiš Penlop iz Zambije ali Birtukan iz Etiopije boljše in
lepše življenje. V knjigo Življenja se
vpisujejo tudi drobna dobra dela, če
župnik so le narejena z ljubeznijo in mislijo
na drugega.

volil, da bi razpolagal z njegovim življenjem v celoti.
Spremenim se potem, ko me ima
končno nekdo rad takšnega kot v resnici sem. Kakor pri starozaveznih
Izraelcih in novozaveznih apostolih je
za Boga pri kristjanih danes to težja
naloga. Bogu je bilo lažje priti iz nebes na zemljo kot danes pri verniku
priti iz njegove glave v srce.
Evangelist zapiše mena apostolov.
To je pomembno. Bog ni izbiral popolnih. Šel je tja, kjer je lahko vstopil. In
njegova pot je danes enaka.

BOGOSLUŽJE
V tem tednu bodo delavniške maše z
veroučnimi skupinami. V Črničah bo
zato maša pol ure prej. Pred mašo
spoved za veroučence.
VEROUČNE SKUPINE
Letos bomo veroučna srečanja sklenili po skupinah, ne v
razredu, ampak se
dobimo pri maši, da
se vsaj vidimo. Tam
dobijo tudi spričevala. Res vabim, da si vzamete čas in
pridete, kolikor morete, zraven kot
družina. Kolikor morete, sodelujete
kot strežniki in s petjem, branjem …
Preprosto!
Tisti otroci od 4. r., ki v tem času niste sami poskrbeli za spoved, pridite
20 minut pred mašo, bom na razpolago v spovednici z masko. Tudi
starši lahko.

URNIK
skupina prvošolcev Črniče - Kamnje
ČETRTEK, 18. junija, ob 20.00 v Kamnjah;
skupini 2. in 4., 5. r. Črniče TOREK,
16. junija, ob 18.30 v Črničah;
skupini 2. in 4 . r. Kamnje TOREK ,
16. junija, ob 20.00 v Vrtovinu;
skupina 3. r., s prvoobhajanci se dobimo ob 17. uri v Kamnjah, priprava
na obhajilo;
skupini 6. in 7. r. Črniče ČETRTEK,
18. junija, ob 18.30 v Črničah;
skupini 5. in 6. r. Kamnje PONEDELJEK, 15. junija, ob 20.00 v Kamnjah;
skupina 7. r. Kamnje SREDA, 17. junija, ob 20. uri v Skriljah;
skupina birmanci Črniče PETEK, 19.
junija, ob 18.30 v Črničah;
skupina birmanci Kamnje, sprememba, še po dogovoru.

SRCE JEZUSOVO
Na praznik Srca Jezusovega v petek vabljeni v Potoče k sveti maši
pri kapeli ob 20. uri.

POLETNI DNEVI ZA MLADE IN DRUŽINE V STRŽIŠČU
Tudi letos vabljeni, da si privoščite duhovni oddih in povezanost pod Črno
prstjo.
Posebej vabim birmance, srednješolce
in pa družine v avgustu. Število bo letos omejeno.
Termine in informacije najdete na
spletni strani.

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH
V soboto ob 10. uri. Letos ne bo
organiziranega srečanja, ki je vsako tretjo soboto v juniju. Poseben
dan za vas pa na Brezjah bo. Vabljeni, da se v soboto ob 10. uri
povežete in spremljate prenos z ORATORIJ
Brezij po radiu Ognjišče.
PRAZNIK
PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
Letos nekoliko drugače. Zaradi
omejitve števila bo maša posebej ob 11.30 v Kamnjah. Dvanajst
prvoobhajancev iz obeh župnij
se vam priporoča v molitev. Praznovanje bo skupno za vse v Kamnjah.
Dogovorili smo se, da ste po klopeh samo družine in najožji sorodniki za eno klop. Ostali pridite k
maši prej, ob 11.30 lahko le zadaj
z maskami ali pa zunaj. Zunaj bo
ozvočeno.
Hvala skritim prijateljem molivcem, ki ste v tem času spremljali
enega prvoobhajanca.
BLAGOSLOV ZVONA
Novi in stari zvon v Gojačah sta
pripravljena, da gresta na svoje
mesto v zvoniku. Na dan državnosti, 25. junija (proti večeru),
bo škof Metod Pirih v navzočnosti
kolavdatorja blagoslovil novi darovani zvon. Ob tem se priporočamo za
vaše darove, da bomo lahko omogočili tudi električno zvonjenje.

Že objavljeni prvotni termin smo zaradi števila animatorjev
spremenili.
Oratorij
bo od 10. do 14. avgusta. Svoje otroke
lahko prijavite tako,
da izpolnite spletno
anketo ali pa nam pišete na elektronski naslov oratorijkamnje14@gmail.
com. Letos bomo upoštevali posebna pravila higiene in druženja. Večino
programa bomo izpeljali na prostem,
ob slabem vremenu pa omejeno po
prostorih.
Letos lahko pripeljete manjše otroke
tudi samo za dnevno varstvo. Več na
fb strani …
Vsebina letošnjega oratorija je svetopisemska zgodba o kraljici Esteri. Geslo oratorija, ki povzema njeno življenje on vzgojne vsebine je: “Zaupam,
zato si upam”.
MOLITVENE SKUPINE
Vabim, da se spet vključite, povežete. V Črničah vsako sredo ob 19. uri
v cerkvi, v Vrtovinu tudi v petek po
večerni maši. In še kje lahko.

