Bogoslužje:
ponedeljek, 24. 5.,
Marija, Pomočnica
kristjanov, Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek

ČRNIČE ob 18.00

v zahvalo na čast Svetemu Duhu, p. n. darovalca

KAMNJE ob 20.00

za †† starše Vodopivec, Kamnje 10
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

torek, 25. 5.,

VRTOVIN ob 20.00

sreda, 26. 5.,

ČRNIČE ob 18.00

Urban I.,
papež

binkoš
bink
ošti
ti
23. maja 2021
21/2
/ 1

za †† starše Cigoj, Vrtovin 9
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

Filip Neri,
duhovnik

za †† Slavico in Rafaela Cigoja ter vse †† iz družine, Malovše 35

SKRILJE ob 20.00

za † Antonijo Batagelj, 1. obl., ter za †† Piklove in Pušpove,
Skrilje 57
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

četrtek, 27. 5.,
Alojzij Grozde,
mučenec

petek, 28. 5.,
Margareta Pole,
mučenka

RAVNE ob 19.00

za †† Lozar, R 7 in †† Kosovel, R 23 ter † Marijo Bovcon, Ravne 32
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

ČRNIČE ob 18.00

za †† Minkuž in Ušaj, p. n. Črniče 27

VRTOVIN ob 20.00

za † Antona Široka, Vrtovin 71f, 30. dan
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

sobota, 29. 5.,

Maksim Emonski,
škof
NEDELJA
SVETE TROJICE
30. 5.,
Ivana Orleanska,
devica

SKRILJE ob 8.00

za † Marjana Cigoja, Skrilje 81, 8. dan
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

KAMNJE ob 7.30

ni več video prenosa
Za †† Jožefa in Ivano Brecelj, Vrtovin 71c

ČRNIČE ob 9.00

za župnijo
za † Nives in Stojana Cigoja, p. n. Malovše 35

KAMNJE ob 10.30

za † Frančiško, 1. obl., za †† Martina in Albina Vodopivca,
Kamnje 57

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.30 do 11.40
v Kamnjah krst otrok ob 12.00

SVETI PAVEL ob 17.00

za župnijo (ob zelo slabem vremenu v Vrtovinu)
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

 Za

ko nec

URGENCA – Razburjen moški kliče v ordinacijo: »Gospod doktor, moja žena ima vročino!«
»Je visoka?« »Niti ne – približno meter petinšestdeset.«

Ko zmanjka elektrike
Nekega večera, ko je zmanjkalo elektrike, je mož šel na podstrešje po petrolejko. Bila je vsa prašna. Vseeno jo je prižgal,
a je dajala zelo malo svetlobe. Poleg tega se je kadilo in smrdelo. Za moža, ki je hotel imeti vse brezhibno, je bila svetilka
»Kakor
neuporabna. Rekel je ženi, naj jo vrže v smeti, in tisti večer so
si mene
si
raje svetlili s svečo.
poslal na
Čez tri tedne je spet zmanjkalo elektrike. Takrat je za svetilsvet, sem
ko
poskrbela žena. Prinesla je čudovito petrolejko in jo prižgatudi jaz
la,
da je lepo osvetljevala stanovanje.
njih poslal
»Kako
lepa svetilka! Le kje si jo dobila?« jo je vprašal mož.
v svet, in
»To svetilko si mi ukazal vreči v smeti,« mu je odvrnila žena.
zanje se
»Nemogoče,« se je začudil mož. Ko mu je žena razložila, da
posvečuje svetilko očistila in popravila, je mož pripomnil, da je zato
jem, da bi
morala porabiti veliko denarja. Komaj ga je prepričala, da ne.
bili tudi
Da je kupila le stenj in cilinder. »Sem pa morala svetilko dobro
oni poočistiti. Pod prahom in umazanijo se je skrivala ta lepa in uposvečeni v rabna svetilka.« Veliko laže bi bilo vreči proč svetilko, kakor pa
resnici.«
si vzeti čas za čiščenje. 1
Jn 17,18–19
Pred binkoštimi je bil tudi za prve učence daljši čas čiščenja.
Marsikaj je moralo odpasti. Za veliko noč se jim je podrlo vse,
na kar so se naslanjali. In potem čas do binkošti ... Šele nato
je svetloba in toplota ognja stekla skozi prečiščene odnose
prve skupnosti.
Potreben je bil čas. Mi smo imeli daljši postni čas, potem
drugačno veliko noč.
To je po Božji previdnosti čas čiščenja.
Svetilka lahko ostane
Odlomki Božje
besede
sama, nekje odložena,
na naslednjo
na videz zavarovana.
nedeljo
Toda prah se nabira
5 Mz 4,32–
34.39–40
in postaja vse debeRim 8,14–17
lejši. Ko zmanjka eleMt 28,16–20

ktrike ... Ko v tvoje življenje pride
potres, jo želiš na hitro uporabiti, a
ne deluje. In tudi ti skleneš, da je za
v smeti. Ni več »uporabna«. Nekdo
drug v istem dolgem postnem in velikonočnem času odkrije, kako lepa
je. Kaj se skriva spodaj. Dolgo smo
jo imeli in se je navadili. Nihče si ni
vzel časa, da bi jo začel čistiti. In lepota čaka, da pride na dan. Nekateri
jo bodo prav v teh časih prečiščevanja odkrili, nekateri jo bodo dali med
šaro.
To so letošnje binkošti. Sadovi Duha
čakajo, da pridejo na dan. Ne čakaj,
da jih boš najprej začutil, začel verovati in šele potem prišel v skupnost
ter tam našel življenje. Obrnjeno je.
Najprej pojdi, vzemi umazano svetilko in dovoli, da te preseneti njena
lepota. Ta se skriva.
Svoje vere nimaš v rokah. Imaš pa
svetilko.
župnik
1
B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino, Ognjišče 2015, str. 107.

BOGOSLUŽJE
Omejitve se sproščajo, v cerkvi lahko zasedemo polovico sedežev ali
družina na 10m2. V nedeljo tudi popoldanska maša na zunaj na Svetem
Pavlu. Prostora bo dovolj, zato ne bo
več video prenosa.
Ponovna odločitev za redno nedeljsko mašo je pomembna. Vzemimo jo
kot priložnost za poglobitev vere v
teh razburkanih časih. Hkrati je priložnost, da se med seboj povežemo,
se pozanimamo za drugega, koga od
starejših, ki nima prevoza, povabimo
in ga peljemo.
V primeru, da je v cerkvi že preveč
ljudi in ni mogoče držati razdalje,
ste lahko zunaj, bo tudi ozvočeno.

Pomembno je, da pridemo skupaj
in smo Cerkev. Zaenkrat bo še možnost, da pridete posebej k obhajilu
po maši.
ŠMARNIČARJI
Velika pohvala vsem, malim in velikim, ki se zvesto zbirate in drug drugega spodbujate.
ROMANJE PRVOOBHAJANCEV
V soboto se s prvoobhajanci in starši
dobimo ob 14. uri na Prevalu. Poromali bomo na Sveto Goro in se priporočili Mariji. Tam bodo prvoobhajanci
imeli prvo sveto spoved. Možnost za
spoved tudi za starše. V tem času jih
še prav posebej priporočam v molitev.
KRTST OTROK
V nedeljo bo v Kamnjah prejel sveti
krst Maks Bratina, sin Alekseja in
Jane. Njegovo družino priporočamo v
molitev.
VEROUK
bomo sklenili v začetku junija. Starši
boste letos sami dali oceno za sodelovanje pri bogoslužju in verouku doma
med letom. Sedaj je čas, da družine
z otroki odprete srce za evharistijo.
ORATORIJ, STRŽIŠČE
Mlade, tudi lanske birmance, zelo
vabim: daruj del svojega časa in
srce za skupnost in se pridruži animatorjem, ki boste ustvarjali nekaj
lepega za oratorij konec junija. Kontakt: 041 538 968, Zala ali 031 415
816, Teo.
Ne čakaj na drugega, ti potegni za seboj
še koga. Darovani čas se ti bo še kako
povrnil za druge stvari v počitnicah.
Dijake in študente prav tako zelo vabim, da gremo tudi letos v Stržišče.
Termine imaš na spletni strani, gre-

mo skupaj. Prijavite se lahko tudi stala prva znanilka slovenske sprave.
družine za vikend od 12. do 15. av- K temu so prispevali ljudje, ki so od
blizu videli in doživeli vse obraze vojne,
gusta. Prostor je letos omejen.
zato pa toliko bolj zavzeto iskali zdraHVALA
vil za posledice tistega strašnega, tudi
V župnijskem domu se je začelo bratomornega zla. Želeli so, da bi jih
delo za prenovo skupnih sanita- delo s svetiščem na gori tesneje poverij, želimo jih pripraviti d oratorija. zalo, med seboj spravilo in okrepilo za
Hvala možem, ki ste delali te dni. prihajajoče čase.
Hvala za vaše darove. V Črničah
Ne smemo namreč pozabiti, da je bil
ste za župnijo darovali 119,80, v
konec vojne in druga polovica leta
Kamnjah 167,50. Naslednjo nedeljo
1945, ko je iz ruševin vstajala cerkev
bo kvatrna nabirka, (darovi v nabisv. Pavla, eno najmračnejših obdobij
ralniku) šla za potrebe škofije.
slovenske zgodovine, saj je smrt na
veliko kosila med poraženci in kristjaPred nami je:
ni; zmagovalci pa se še niso privadili
• četrtek, 3. 6., sveto Rešnje telo;
• nedelja, 6. 6., ob 17. uri shod v Logu, na usmiljenje in odpuščanje.
sodeluje župnija Kamnje;
Kaj vse je spodbujalo kamenjskega
• nedelja, 13. 6., šagra sv. Vida v Čr- župnika k uresničitvi načrta, lahko daničah (letos zaradi prvega obhajila
nes le ugibamo. Na prvem mestu pa
nedeljo pred godom);
je bila zagotovo želja po vzpostavitvi
• nedelja, 20. 6., praznik prvega svetega obhajila (skupaj iz obeh župnij); nekdanjega osebnega in družbenega
• petek, 25. 6., dan državnosti, na Sve- zdravja. Kajti le duševno in duhovno
tem Pavlu praznovanje 75. obletnice zdravi se lahko povezujemo v občestva
cerkve in spomenika slovenske sprave; in skupnosti, družinske in vaške, ter
• ponedeljek, 28. 6., začetek oratorija narodno. Le takšnim je mogoče spletati rodovitna in vsestransko bogata
»originalen.sem«
medčloveška razmerja.
75 let spodbujanja
Po 19. maju leta 1946 ni na Slovenskem
polnih 67 let zrastlo nobeno znamenje,
k odpuščanju in spravi
noben spomenik, nobeno svetišče, ki
III.
bi pričevalo o takšnem vsestranskem
Svetopavelsko svetišče, ki so ga
pobotanju in odpuščanju in k temu
pred 75 leti – 19. maja 1946 – kaspodbujalo. Seveda je Viktor Stanič ob
menjski župljani in drugi prebivalci
tem »vedé spregledal«, da so »krščanVipavske doline po 159 letih dvigniske žrtve« potegnile krajšo, a so na
li iz ruševin in mu namenili vlogo
svetopavelski oltar položile največ, kar
prvega spomenika vsem žrtvam
so lahko: zgled, ki edini prepriča.
2. svetovne vojne, je žlahtni sad
Pavel Peter Bratina
medčloveškega sodelovanja in verovanja.
Ko je bila cerkev sv. Pavla 5. novembra leta 1945 pod streho, 19.
maja 1946 pa blagoslovljena in
predana bogoslužni rabi – je po-

»Domača naloga« v tem tednu
Sklepamo mesec maj. V tem tednu posebej poglobim odnos do Marije. Poiščem in
obnovim katero od morda že pozabljenih
molitev k Mariji in jo molim vsak dan.

