Bogoslužje:
ponedeljek, 22. 6., KAMNJE ob 8.00
Janez Fišer in
za †† prijatelje,
Tomaž More,
Kamnje 33
mučenca
torek, 23. 6.,
Jožef Cafasso,
redovnik

GOJAČE ob 19.00
za † Milko Ličen,
8. dan

VRTOVIN ob 20.00
Bogu v zahvalo in priprošnjo
ob 20-letnici delovanja DiŽ,
p. n. zakonske skupine
SKRILJE ob 20.00
v priprošnjo Svetemu Duhu,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 19.00
na čast sv. Jožefu,
p. n. darovalca, Črniče

četrtek, 25. 6.,
Doroteja,
mati in mistikinja
Dan državnosti

KAMNJE ob 8.00
v čast Svetemu Duhu za
domovino

GOJAČE ob 18.00
za domovino
za dobrotnike cerkve

petek, 26. 6.,
Ciril Aleksandrijski,
škof in cerkv. učitelj

VRTOVIN ob 20.00
za † Mirana Peršolja,
Vrtovin 22c

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Krkoč in Bavec,
p. n.

sobota, 27. 6.,
Ema Krška,
kneginja

SKRILJE ob 20.00
za † Antonijo Batagelj,
Skrilje 57, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Ireno in vse †† Ipavec,
Črniče 9

TRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
28. 6.,
Irenej Lyonski,
škof in mučenec

KAMNJE ob 7.00
za vse †† Rovtar in Rijavec, Skrilje, Kamnje

sreda, 24. 6.
Rojstvo Janeza
Krstnika

MALOVŠE ob 19.00
za †† Silva in Suzano,
p. n. Malovše 39a

BLAGOSLOVITEV NOVEGA ZVONA

ČRNIČE ob 8.00
za † Antona in Bredo Gleščič, p. n. Črniče 94
RAVNE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Bratina, Potoče 21b
SVETI PAVEL ob 17.00
za †† Tamaro Likar in Pavla Podgornika, Vrtovin 24

 Za ko nec
PRI ZOBOZDRAVNIKU – »Koliko stane puljenje zoba?« »Petdeset evrov.« »Petdeset evrov za minutko dela!?«
»Če hočete, vam ga lahko pulim tudi pol ure.«
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Dajati zgled ali živeti
Skupina mladih iz različnih narodov se je pogovarjala o tem,
kako širiti evangelij. Govorili so o propagandi, o literaturi in o
raznih načinih, kako zasejati seme evangelija v različne kultuVsakega
re v našem času.
torej, ki
Med drugimi je spregovorilo dekle iz Afrike: »Ko želimo, da
me bo pribi
neka vas pri nas sprejela evangelij, jim tja ne pošljemo
znal pred
knjig.
Izberemo krščansko družino in jo pošljemo, da gre živet
ljudmi,
v tisto naselje. Ta naredi vas krščansko s tem, da živi v njej.«
bom tudi
jaz priObičajno mislimo, da živeti krščansko v neki vasi ali delovznal pred
nem kolektivu, šoli … pomeni, da dajemo zgled. Toda ko Jezus
svojim
pošlje dvanajstere med ljudi, jim reče: »Ne bojte se ljudi. Nič
Očetom,
ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo
ki je v
nebesih.
spoznalo.«
Kdor pa
Življenje je več kot zgled. Ko imaš v sebi Kristusovo življeme bo zanje,
ti ne bo uspevalo, vendar se bo skozi tebe pretakalo njetájil pred
govo
življenje in drugi ga bodo prej ali slej zaznali. Moj veliki
ljudmi, ga
bom tudi
vzornik J. H. Newman je takole molil in to je povzela tudi sv.
jaz zamati Terezija: »Naj te razglašam, ne da bi pridigoval: naj te
tájil pred oznanjam ne z besedo, marveč s svojim zgledom, s skrivno
svojim
močjo, s tihim vplivom ljubezni.«
Očetom,
Danes vse drugo izgublja moč. Zdi se, da so mediji in družki je v nebesih.«
bena omrežja močnejši. Toda tisto, kar sodobni človek zares
(Mt 10,32–33)
išče, je življenje. Življenje pa je krhko. Ni zgodba o uspehu.
Zato prej ali slej ugotoviš, da ti nikoli ne bo uspelo postati popoln, idealen … Prej ali slej boš
doživel preganjanje, nasprotovanje. Ko v
tebi začne delovati Jezusovo življenje,
Odlomki
Božje besede
ti ne bodo ploskali. Vsak »nena naslednjo
upokojen« kristjan doživlja
nedeljo:
odpor. Bodisi v sebi bodisi v
Jer 2 Kr 4,8–
11.14–16a
okolici. Jezusovo življenje se
Rim 6,3-4.8–11
velikokrat bolj razodene po
Mt 10,37–42

tistih, ki so mu dali na voljo svojo
grešnost. Ko ti ne uspeva več doma
v družini ali družbi, mu daj prav to.
Jezus ne pričakuje, da si popoln. Pričakuje pa, da se ne bojiš. »Vam pa
so celo lasje na glavi vsi prešteti. Ne
bojte se torej.«
Do te točke so morali priti apostoli, da so lahko postali rodovitni. Bog
te na koncu ne bo sodil po tem, koliko si bil uspešen, ampak po tem, koliko si ljubil in koliko si bil pripravljen
izgubiti. Ko danes živim vero zase,
samo intimno in s pridobljenimi zakramenti v skrinji, ne bom doživel
velikega odpora.
Taka vera ničesar ne izgublja, zato
ničesar ne daje. Seme ne umre, zato
ne vzkali. Če si prejel pet talentov,
jih moraš biti pripravljen najprej izgubiti, da jih lahko dobiš še pet. In
če si dobil enega, prav tako. Krščansko življenje je torej veliko več kot
samo zgled. Zgled danes več ne zadošča.
župnik

PRAZNIK NAŠE DRŽAVNOSTI
Vabljeni k sveti maši za domovino.
V četrtek, 25. junija 2020, bomo
obhajali Dan državnosti ter obeležili
29. obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje so sklenili, da v župniji na
predvečer praznika v sredo, 24. junija 2020, ob 20. uri zvonimo z vsemi zvonovi 5 minut.
Vabljeni smo tudi, da izobesimo slovensko zastavo.

V teh dneh poteka devetdnevnica in
drugi dogodki. Več na spletni strani. Od 23. 6. od 17.30 do 24. 6. do
17.30 bo 24 ur molitve in posta za
domovino. Osrednja 24-urna neprekinjena molitev bo v ljubljanski
stolnici in se bo končala z mašo za
domovino, ki jo bodo 24. 6. ob 17.30
darovali slovenski škofje.
BLAGOSLOVITEV ZVONA
V četrtek ste lepo vabljeni v Gojače k sveti maši
za domovino ob 18. uri.
Med nami bo g. škof Metod Pirih. Blagoslovil bo
nov zvon, za katerega je
daroval vaščan, posvečen bo sv. Justu, težak je 229,20 kg, uglašen na
ton C2. Med nami bo tudi kolavdator
Martin Šuštar.
Vaščani ste darovali za nove jarme
in obnovo in vpetje starega in novega zvona. Možje pa ste sami opravili veliko dela, ki bi ga sicer morali
plačati. Zvonove boste čez poletje
dvignili in namestili v zvonik. Zbiramo pa darove še za električno
zvonjenje. Trenutno imamo zbrano
2.807,00.
ŠAGRA
V nedeljo vabljeni k sveti maši ob 9.
uri na Ravne, na šagro sv. mučencev Janeza in Pavla.
Popoldne ob 17. uri, na predvečer
praznika apostolov Petra in Pavla, pa
ste vabljeni na šagro na Svetem Pavlu. Maševal bo mag. Božo Rustja.
Vabljeni, da se po maši še ustavimo.
Lahko prinesete kakšne dobrote za
skupno mizo. Kdor more, naj pomaga pri prevozu in postavitvi miz.

KRST OTROK
V nedeljo ob 14. uri
bo v Kamnjah prejel
sveti krst Dane Štor,
sin Blaža in Veronike,
Skrilje 2. Njegovo družino priporočamo v molitev.
ZAKONCI
Vabljeni k sveti maši na kresni večer v torek v Vrtovinu.
STRŽIŠČE
Letošnje birmance
in srednješolce lepo
vabim, da si privoščite teden duhovnosti v Stržišču. Skupaj bomo od
2. do 9. avgusta. Prosim, da pohitite in se kar prijavite. Trenutno
nas je že prek 20 in število je letos
omejeno.
Družine pa vabim v Stržišče letos
od 20. do 23. avgusta. Več najdete
na spletni strani.
HVALA
Ob sklepu srečanj letošnjih veroučnih skupin se lepo zahvaljujem
vsem šestim katehistinjam, ki z
veseljem in prostovoljno darujete
čas in same sebe za to pomembno
delo. Skupaj s starši in vsemi župljani smo lahko hvaležni za tako
lepo ekipo.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu + Milke Ličen ste v
Gojačah namesto cvetja darovali
za električno zvonjenje v Gojačah
386,00 €. Hvala svojcem in darovalcem!

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. Letošnje geslo: »Zaupam,
zato si upam. Več na spletni strani …
***
MOLITEV ZA DOMOVINO
Bog, naš Stvarnik!
Zahvaljujemo se Ti za raj pod Triglavom, za našo državo Slovenijo,
doma, v zamejstvu in po svetu!
Hvala, da si nam podaril ta
čudoviti košček zemlje.
Našim prednikom si razodel svojega Sina
Jezusa Kristusa in sklenil zavezo z nami.
Vera nam je omogočala, da smo preživeli na tem križišču slovanskih, romanskih in germanskih narodov.
Na pot skozi zgodovino si nam pošiljal
duhovnike, preroke in mučence, može,
žene, matere in očete, kulturne in druge javne delavce.
Številni so s svojo krvjo napojili
zemljo, da bi naša država pognala nove
korenine. Njihove priprošnje in varstvo Matere Marije, Kraljice narodov
ter naše zavetnice, nam utrjujejo vero,
da ostajaš z nami tudi v preizkušnjah
sodobnega globalnega sveta.
Tvoj Sveti Duh nas tudi danes
razsvetljuje in vodi.
Utrjuj našo vero, blagoslavljaj družine,
opogumljaj mlade in podpiraj trpeče.
Vodi žene in može, posebej voditelje,
da bodo složno iskali
pota pravičnosti, miru in spoštovanja.
Naj nas povezuje Tvoja ljubezen
in nam utrjuje upanje v zmago
dobrega. Naj se sestrstvo in bratstvo
vseh ljudi dobre volje
dopolni pri Vstalem Gospodu v nebeškem Jeruzalemu!
Amen.

