Bogoslužje:
ponedeljek, 31. 5.,
Obiskanje
Device Marije

ČRNIČE ob 19.00
sklep šmarnic
na čast Mariji in usmiljenemu Jezusu za zdravje, p. n. dar.
KAMNJE ob 20.00

za † Pavlo Petrovčič, Kamnje 40
ob 21.00 večernice in sklep šmarnic na Zoomu

torek, 1. 6.,

VRTOVIN ob 19.00

Justin,
mučenec
sreda, 2. 6.,
Erazem,
škof

za † Gabrijelo Cigoj, p. n. Mirke

MALOVŠE ob 20.00

za †† Venceslava, Dorico, Ireno in Danila, p. n. Malovše 38
ob 21.00 večernice pred praznikom na Zoomu

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI, 3. 6.,
Karel Lwanga in
ugandski mučenci

KAMNJE ob 9.00

za †† Ivana in Vitjana Kandusa, Koper, p. n. Vrtovin
od 8.00 tiho češčenje, od 8.30 možnost za spoved, po maši litanije in blagoslov

ČRNIČE ob 18.30

za župnijo
za † Vilmo Brankovič, Črniče 18
od 17.30 tiho češčenje (prostovoljci) in možnost za spoved do maše.

KAMNJE ob 20.00

za †† Lojzko in Slavka Črmelja, Kamnje 36
od 17. ure tiho češčenje (prostovoljci, vpisni list), po maši litanije in blagoslov

petek, 4. 6.,
Peter Veronski,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00

sobota, 5. 6.,
Igor,
knez, menih
DESETA
NEDELJA
MED LETOM, 6. 6.,
Norbert,
škof

SKRILJE ob 8.00

za † Stanislavo Cigoj, Vrtovin 12, 30. dan
od 19.30 možnost za spoved, po maši češčenje
za † Alojza in †† starše Valič, Skrilje 38
od 7.30 češčenje in možnost za spoved
ob 21.00 večernice na Zoomu

SKRILJE ob 7.00 (zunaj)
za †† Zdravka in Mirka Kravosa, Skrilje 52

ČRNIČE ob 9.00

za vse †† Pišot in Rustja, p. n. Gojače 39

KAMNJE ob 10.30

za † Gabrijelo Lozar, Vrtovin 112
V Kamnjah ob 15.00 krst otrok

LOG ob 17.00

za župnijo (od 16. možnost za spoved, od 16.30 skupna molitev)
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PETER IN JEZUS – Peter in Jezus se pogovarjata: »Jezus, zakaj si ljudem ustvaril kar dve ušesi, ko govorimo
in oznanjamo, pa nič ne poslušajo?« »Počakaj, čez 2.000 let bo prišla epidemija čez cel svet, takrat boš videl.« »A šele takrat bodo končno poslušali?« »Ne, takrat bodo za ušesa lahko zataknili maske.«

Jaz sem z vami
Običajno rečemo: »Bom s tabo, bom z vami.« Ko se Jezus
poslavlja od učencev, pa ne reče, da bo z njimi, ampak:
»Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta.« On je že z njimi,
oni pa ga ne prepoznajo.
Pojdite
torej in po- Tudi nam se dogaja podobno. Vemo, da je z nami, vendar
učujte vse ga še ne znamo prepoznavati in zares verjeti. On preprosto
narode.
je in živi v naših odnosih, živi v Cerkvi. To ni le simbolična,
Krščujte
ampak resnična navzočnost.
jih v imeMorda smo danes začeli iskati bolj čutne oblike. Nekoga
nu Očeta
moram
čutiti. Jezus pa ni z nami tako. Je globlje. Podobno
in Sina in
kot
v
zakonu,
ko se mož zanese, da ga žena ljubi tudi, ko
Svetega
je daleč, in tudi, ko tega ne čuti.
Duha in
učite jih
»Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in
izpolnjeučite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!« Ta
vati vse,
vrsti red je pomemben. Nekoga učiti, naj živi krščansko,
kar koli
ne da bi bil najprej potopljen v življenje Svete Trojice, lahsem vam
ko sproži le odpor. Obratno pa deluje. Današnjemu svetu
zapovedal!
lahko še tako dokazujemo, kako pomembne so krščanske
In glejte:
jaz sem z vrednote, ne bo jih sprejel in živel. Lahko nam bo dal celo
prav in se strinjal, vstopil pa ne bo.
vami vse
Vsakič, ko se pokrižamo, se spodni do
konca
mnimo, da smo bili potopljeni v to
sveta.«
ljubezen. Vera je zastonjski dar.
Mt 28,19–20
Nedelja Svete Trojice pa nas vsako
leto spomni, da le iz tega daru lahko krščansko živimo.
Odlomki Božje
Prav to se je odkrilo med epidemibesede
na naslednjo
jo. Kjer je Kristusovo življenje, tam
nedeljo
je tudi pot, da lahko živimo, kakor
1 Mz 3,9–15
nas je on učil. Obratno ne bo šlo.
2 Kor 4,13–5,1
Mr 3,20–35

župnik

BOGOSLUŽJE
Ob nedeljah in praznikih se lahko
dobro razvrstite. Poskrbite, da boste po klopeh družine skupaj, med
drugimi pa naj bo razdalja. Še posebej bodite pozorni na to, da vas
ni preveč zadaj in greste raje pravočasno naprej in prosti sredini.
Maske ostajajo obvezne. Jutranja
nedeljska maša z junijem ob 7. uri.
ŠMARNIČARJI
Na god Marjinega
obiskanja boste sklenili zbiranje in spoznavanje svetnikov. Res je lepo, da
ste se zbirali, še posebej pohvala
vsem, ki ste bili zvesti od začetka
do konca, in odraslim, ki ste bili
mlajšim v oporo in zgled.
PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA
Vabim, da si letos vzamemo čas sredi dela
za tiho češčenje in
sveto mašo.
V Kamnjah ne bo običajne procesije, bo pa češčenje. Prostovoljci se
vpišite na list v cerkvi za čas od 17.
ure do večerne maše. Prav tako bo
tiho češčenje v Črničah od 17.30 in
dopoldne v Kamnjah. Možnost za
spoved dopoldne v Kamnjah pol
ure pred mašo in popoldne v Črničah uro pred mašo.
OTROCI IN STARŠI,
PRVOOBHAJANCI
Vabljenki k sveti maši na praznik.
Prvoobhajanci prinesite cvetje, da
ga boste posuli pred oltar (v Črničah in Kamnjah).

Veroučna srečanja so še ta teden,
v tednu po 6. 6. se bomo dobili po
razredih pri sveti maši. Prvoobhajanci boste imeli srečanja do praznika prvega svetega obhajila.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Češčenje in možnost za zakrament
sprave. Bolnike in starejše obiskujem v petek dopoldne v Črničah, v
soboto dopoldne v Kamnjah.
SHOD V LOGU
Letošnji prvi shod. Sledili bomo
letu svetega Jožefa »z očetovskim
srcem«. Od 16. ure spovedovanje,
ob 17. uri sveta maša. V nedeljo
sodeluje župnija Kamnje. Vabljeni
pevci in strežniki. Molitvene skupine se dogovorite za vodenje molitve od 16.30.
KRST OTROK
V nedeljo bo v Kamnjah
prejel sveti krst Elija Praček, sin Mateja in Nike iz
Kamenj. Njegovo družino
priporočamo v molitev.
VEČERNICE NA ZOOMU
Vse od oktobra smo se zbirali in skupaj molili. Z junijem bodo večernice
na spletu le občasno na predvečer
praznika in nedelje, ko bo mogoče.
Hvala vsem sodelujočim. Pozimi pa
se bomo verjetno spet dobivali, tudi
ko ne bo omejitev.
ORATORIJ
Na spletni strani in fb
lahko prijavite otroke za
letošnji oratorij. Hvala
voditeljem in animatorjem, ki se ob vseh šolskih obve-

znostih trudite in
pripravljate bogato
vsebinsko dogajanje. Res lepo vabim
še druge mlade, od
lanskih birmancev
dalje, da darujete svoj čas in pridete skupaj. Na spletu imate prijavnico. Povabite še koga. Že sedaj naprošam tudi gospodinje, da
bi pomagale pri pripravi dobrot.

Pred nami je:
• nedelja, 13. 6., šagra sv. Vida v
Črničah (letos zaradi prvega obhajila
nedeljo pred godom);
• nedelja, 20. 6., praznik prvega svetega obhajila (skupaj iz obeh župnij);
• petek, 25. 6., dan državnosti, na
Svetem Pavlu praznovanje 75. obletnice cerkve in prvega spomenika
slovenske sprave;
• ponedeljek, 28. 6., začetek oratorija
ZA MLADE
»originalen.sem«
• Mladi, načrtujte čas zase in za
• nedelja, 4. 7., začetek tednov duhovlepo izkušnjo v Stržišču. Sporočite
nosti v Stržišču.
meni ali na 041 860 640; danilo.kobal@vrn.si. Preberite na pot.rkc.si.
• »Oaza sredi mesta«. Gospod te
ima rad prav takšno, kot si. Se
tega kdaj spominjaš? Ali to zares
verjameš? Bi rada resnico, da si
ljubljena, znova odkrila, izkusila, poglobila? Od 21. do 25. julija. Dobrodošla dekleta od 18. do
28 let. Oazo vodita: s. Metka Kos
fmm in s. Sabina Głowacz fmm.
Info in prijave: metka.kos.fmm@
gmail.com
• Duhovne družabne počitnice na
Pagu in v Ankaranu, namenjene
mladim 18+, študentom. Geslo:
Naš svetilnik je Jezus. Poglej na:
zavod za mlade.si.
• Spletne delavnice o telesnosti in
spolnosti za najstnike, 2., 5. in 9.
junija, več na spletni strani.

HVALA
Hvala možem, ki ste delali te dni
v župnišču v Kamnjah. Hvala za
vaše darove. V Črničah ste za župnijo darovali 281,05, v Kamnjah
342,60. Darovi današnje nedelje
gredo naprej za potrebe škofije.

»Domača naloga« v tem tednu
Vzamem si čas za to, da sem nekaj
časa v tišini z Jezusom v češčenju
Najsvetejšega. Sam v cerkvi med tednom ali na praznik v četrtek.

