Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 6., KAMNJE ob 9.00
Peter in Pavel,
za †† Viktorijo in Rudija
apostola
Črmelja, Potoče 24

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

torek, 30. 6.,
Prvi mučenci
rimske Cerkve

VRTOVIN ob 20.00
za † Zofijo Cingerle,
Vrtovin 127

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Podgornik,
p. n. Črniče 3

sreda, 1. 7.
Estera,
svetopisemska žena

SKRILJE ob 20.00
za † Makso Mermolja,
p. n. darovalca

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

četrtek, 2. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa in †† starše
Rustja Rustja, Potoče 55
od 19.30 možnost za spoved,
po maši kratko češčenje

RAVNE ob 19.00
za †† Miroslava, Rozino
in Venceslavo Lozar,
p. n. Ravne 23
v Črničah adoracija 21.00 do
22.00, vmes možnost za spoved

Evgenija Joubert,
redovnica

prvi petek, 3. 7., VRTOVIN ob 8.00
Tomaž,
v čast Materi Božji za
apostol
zdravje, Vrtovin 13b
od 8.30 možnost za spoved,
po maši češčenje
prva sobota,

4. 7.,
Urh (Uroš),
škof

NEDELJA, 5. 7.;
CIRIL IN
METOD,
slovanska
apostola

SKRILJE ob 8.00
Za zdravje, Kravos,
Skrilje 52
od 7.30 možnost za spoved in
češčenje
SKRILJE ob 7.00
za vse žive in †† Skrilje 30

ČRNIČE ob 19.00
za †† Iva Lebana,
p. n. Črniče 79
od 18.00 spoved in češčenje
RAVNE ob 20.00
za † Ano Marinkovič,
p. n. prijateljev
ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Cigoja,
p. n. Malovše 39

ČRNIČE ob 9.00
za † Cvetko Gerljevič, p. n. Malovše 15
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† duhovnika Ivana in Rafka Vodeba ter sorodnike,
p. n. Kamnje 33
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VEČERJA – Mlad zakonski par je pri večerji. Mož se pozanima: »Ali je jed spet iz pločevinke?«
»Da, ljubi. Na njej je bila slika srčkanega psa in napis: 'za vašega ljubljenca'.«
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Na katerem mestu?
»Ali ne bi mogli tega malo drugače prevesti?« mi je nekdo
dejal, ko smo brali te odlomke: »Kdor ima očeta ali mater rajši od mene …« »Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil …«
»Kdor ne sovraži svojega življenja …«
Kdor ne
sprejme
Če bi evangelije prevajali bolj »razumljivo« za naša ušesa,
svojega
potem to ne bi bil več evangelij, ampak razlaga. Kakšna? Naša
križa in
razlaga! Ljudje tako radi razlagamo »po naše«.
ne hodi
»Kdor ima očeta ali mater rajši od mene, ni mene vreden.«
za menoj,
V
teh besedah ljudje takoj slišimo primerjanje. Imeti »bolj
ni mene
rad«
takoj postavimo v vrsto: kdo je spredaj, kdo je bolj zavreden.
Kdor naj- daj. Kristus pa ne govori o mestu v vrsti, ampak od dveh
de svoje
različnih vrstah. Kdor meša ti dve vrsti med seboj, ni njega
življenje, vreden. Kristusa ne moreš imeti rad tako, kot imaš starše in
ga bo
obratno. Ljubezen med starši in otroki je vezana na naravo.
izgubil, in
kdor izgu- Zato na tej ravni še ne more biti povsem svobodna. Tudi če se
še tako trudiš, je v ozadju še vedno neka potreba. Svobodna
bi svoje
življenje
ljubezen pa več ne sledi le potrebi. Svobodna je, ker že ljubi,
zaradi
kakor ljubi Bog. »Kakor v nebesih tako na zemlji.« Evangeliji
mene, ga za ljubezen do otrok ali staršev uporabljajo »filia«. Ko pa Jebo našel.
zus govori: »Ostanite v moji ljubezni,« uporabljajo »agape«,
(Mt 10,38–39)
ki je že svobodna ljubezen.
Zato je ljubezen med možem in ženo že podoba te druge
vrste. Je že podoba Kristusa. Dva se svobodno
zavežeta in ju več ne
veže kri. Sveta maša je
tudi že prehod v drugo
vrsto, ker tam že uživaOdlomki
mo telo in kri, ki ni več
Božje besede
kri staršev.
na naslednjo
nedeljo:
Zato je toliko teže v
Ezk 34,11–16
otrocih, če starši tega
1 Tes 2,2–8
dvojega ne postavijo
Jn 10,11–16

na dve različni ravni. Ljubezen med
mamo in očetom je nekaj drugega
kot ljubezen do otroka. Če mama,
oče tega ne reši, se teža neodrešene narave prenaša naprej. In če oče
in mati ostaneta le v vrsti naravne
ljubezni, kaj kmalu začneta ljubezen pričakovati ali celo zahtevati od
otrok. Četrta zapoved zato ne pravi
»ljubi«, temveč »spoštuj« očeta in
mater.
In kdor je začel ljubiti svobodno,
najbolj spoštuje svoje starše. S tem
jima pomaga, da tudi ona dva ne bi
ostala tam, ampak šla naprej. Lepo
se to vidi pri tistih starših, ki so, žal,
šli narazen ali pa so ostali sami, vendar teh dveh ravni odnosov niso zamešali. Otroci bodo kljub temu lahko
zadihali in šli v življenje.
Tako je tudi z našim krščanskim
življenjem. Ne gre za nikakršno primerjanje, da bi morali »bolj ljubiti«
Boga. Ljubezen do Boga ti pomaga,
da boš prav ljubil tiste, s katerimi živiš. Če pa te ravni med seboj pomešamo, pokvarimo tudi našo krščansko vero.
Zato naj Kristus ne bo več v tvoji
vrsti z drugimi. Ne postavljaj ga na
to ali ono mesto. Staršev in drugih
ne boš ljubil »manj« ali »več«. In
tvoja vera ne bo več vezana na to ali
ono potrebo. Ko ti bo on dokončno
pripadal svobodno, se bo v tvoji veri
marsikaj začelo spreminjati.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi
in češčenju.
BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem v petek dopoldne v Črničah, v soboto dopoldne v Kamnjah.
PRAZNIK APOSTOLOV
PETRA IN PAVLA
Sveta maša dopoldne v
Kamnjah in zvečer v Črničah.
Veselimo se novomašnikov. Naša
škofija letos nima nobenega.
UPORABA MASK

Slovenski škofje
ordinariji so, v
skladu z ukrepi
Vlade RS, sprejeli odločitev, da
je spet obvezna
nošnja zaščitnih mask v zaprtih
cerkvenih prostorih. To še posebej
velja za cerkve, kapele, pisarne,
veroučne prostore idr. Odločitev je
začela veljati v četrtek, 25. junija,
traja do preklica. Prejšnja navodila
se spremenijo le v prvi točki: kdor
vstopi v cerkev, je sam odgovoren
za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje
župnik v druge javne prostore. Ob prihodu v cerkev si mora razkužiti roke,
nadeti zaščitno masko in v cerkvi
ohranjati medosebno razdaljo 1,5
metra (to ne velja za družine in
člane skupnega gospodinjstva).
Poskrbimo za varnost. Sam si
pred začetkom maše skrbno umi-

jem roke z milom. Pred obhajanjem razkužim roke. Obhajilo
delim z masko. Enako naredijo
izredni delivci obhajila. Nedeljska
jutranja maša v Skriljah in Vrtovinu bo ob primernem vremenu
zunaj. V Kamnjah je sedaj omogočeno ozvočenje tudi zunaj cerkve. Nedeljske maše na Svetem
Pavlu v juliju ne bo.
Maša ob šagri v Skriljah v nedeljo, 19. julija, bo tudi zunaj.
SE ODPOVEM,
PRIHRANIM, DARUJEM ...
V času zaključnih
veroučnih svetih
maš ste veroučenci v škatlo
prinesli in darovali svoje odpovedi in prihranke
za naši posvojenki. V Črničah
ste za Birtukan darovali 60 €, v
kamenjski župniji pa za Penlop
83,11 €. Boglonaj vsem darovalcem: veroučencem in še posebej
župljanom, ki nam pomagate pri
skrbi za naši posvojenki! Z vašimi darovi imata Birtukan in Penlop boljše možnosti za lepše življenje.
PEŠ ROMANJE
na Sveto Goro z družinami birmancev v petek odpade, veliko
vas ni doma.
SHOD V LOGU
Po dveh mesecih »premora« bo v
nedeljo shod v Logu. Od 16. ure
spovedovanje, ob 17. uri maša.

HVALA
Ob blagoslovitvi novega zvona v Gojačah smo zbrali 886,00 €. Hvala
vsem darovalcem!
Tako imamo že več kot polovico
sredstev za električno zvonjenje.
Oba zvonova ste že potegnili v zvonik, hvala vsem, ki ste stopili skupaj
in poskrbeli.
V Kamnjah je končano novo ozvočenje, manjkajo še podrobnosti. Hvala
vsem, ki ste darovali in pomagali pri
delu. Končne vsote stroškov še ni.
***

Iz homilij
papeža Frančiška
23. junija 2013

Toda kaj pomeni izgubiti
življenje zaradi Jezusa? Mučenci, ki
so izgubili življenje zaradi zvestobe
Kristusu in njegovemu evangeliju so
gotovo najmočnejši zgled in jih je v
dvatisočletni zgodovini že nepregledna
množica. Tudi dandanes so marsikje po
svetu možje in žene v ječi ali celo umorjeni zgolj zato, ker so kristjani. Teh je
celo več kot v prvih stoletjih Cerkve.
Vendar obstaja vsakdanje mučeništvo, ki ne prinaša smrti, a gre vendar
tudi v njem za izgubljanje življenja za
Kristusa. To je takrat, ko svoje dolžnosti opravljamo z ljubeznijo, skladno s Kristusovim mišljenjem, ki je
logika darovanja in žrtvovanja. Koliko
očetov in mater vsak dan živi po svoji
veri v konkretnem darovanju življenja
za dobro družine! Mislimo nanje! Koliko duhovnikov, redovnikov, redovnic
velikodušno služi za Božje kraljestvo!
Koliko mladih se odpove svojim načrtom in se posvečajo otrokom, prizadetim, ostarelim … Tudi ti so mučenci
vsakdana.

