Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 6.,
Robert Newminstrski,
opat

torek, 8. 6.,

KAMNJE ob 20.00

za †† Franca in Marijo Slokar, Kamnje 15
spoved veroučenci ob 19.30

ČRNIČE ob 20.00

Medard,
škof
sreda, 9. 6.,
Efrem Sirski,
diakon

za † Marinko Gerljevič, Gojače 13
spoved veroučenci ob 19.30; maša in spoved tudi v Kamnjah ob 15.30

10. ne
10
nede
delj
de
lja
lj
a me
med
d le
leto
tom
m
6. junija 2021
23/2
/ 1

SKRILJE ob 20.00

za †† starše in sestro Cencič, Skrilje 91d
spoved veroučenci od 19.30 (zunaj)

četrtek 10. 6.,
Bogumil Poljski,
škof

KAMNJE ob 20.00

petek, 11. 6.,

ČRNIČE ob 19.00

Ko se skrijemo za

za †† Valič, Kamnje 63
spoved veroučenci ob 19.30; maša in spoved tudi v Črničah ob 15.30;
prvošolci v Kamnjah ob 17.30

Srce Jezusovo
Barnaba, apostol

v čast Materi Božji in Svetemu Duhu za razsvetljenje, Gojače 3č

POTOČE (pri kapeli) ob 20.00
za † Mirka Šavlija, Potoče 22

sobota, 12. 6.,
Marijino
brezmadežno srce

KAMNJE ob 9.00

v zahvalo in čast Materi Božji, Potoče 50
Kamnje ob 19.30 maša v naravi za župniščem v zahvalo za Diž,
p. n. darovalcev, vabljeni zakonci in tudi drugi.
V ČRNIČAH od 17. do 18 ure spoved pred praznikom g. Marko Sabotič
Če bo zvonilo, maša ob 19. uri.
ob 21.00 večernice na Zoomu

ENAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 13. 6.,
Anton Padovanski,
redovnik

VRTOVIN ob 7.00 (zunaj)
za †† Jelico in Slavka Čermelja, Vrtovin 89

šagra svetega Vida

ČRNIČEob 9.00

od 6.30 tiho češčenje; ob 8.30 skupno češčenje
za župnijo
po namenu, Gojače 3a

KAMNJE ob 10.30

za † Jožefa Kompara, Kamnje 17

SVETI PAVEL ob 17.00

Spet se
je zbrala
množica,
tako da še
jesti niso
utegnili.
Ko so njegovi sorodniki to
izvedeli, so
šli na pot,
da bi ga na
silo odvedli, kajti
govorili
so, da ni
priseben.
Mr 3,20–21

za † Mirana Peršolja, Vrtovin 22c

 Za

ko nec

PRI FOTOGRAFU – Pri fotografu vprašajo starše otrok: »Boste dali svoje otroke povečati?«
»Ne bodo že sami zrasli.«

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo
Ezk 17,22–24
2 Kor 5,6–10
Mr 4,26–34

Prav zanimivo je, da je Jezusova žlahta imela z njim težave. V Judovstvu se je veliko dalo na kri, na rod in prednike. Pomembno je bilo, iz katerega rodu izviraš. Straši brez
otrok so bili ponižani. Toda zgodilo se je, da je Bog peljal
Zgodovino odrešenja naprej prav po teh parih.
Jezus je postavil pod vprašaj nekaj, kar je bilo zanje najbolj trdno, to je krvna vez. Kasneje bo zanje velika preizkušnja sprejeti medse neobrezane, tiste, ki niso niti po krvi
niti po tradiciji judovskega izvora.
Pred vrati je pustil svoje najbližje sorodnike in pokazal
na drug temelj. Družina izhaja iz naravnega reda. Cerkev
pa je po redu Svetega Duha. Zakrament svetega zakona
je po redu Svetega Duha. Skozi stoletja pa smo tako poudarjali družino, da smo z njo prekrili zakrament zakona.
In nazadnje, se nam je, seveda, podrla tudi družina. In v
naslednjem koraku ne bo več pomemben spol. Kajti če poudarjamo samo družino kot vrednoto, se nam bo sesulo še
to, kar je po naravi jasno, da smo moški in ženske.
Družina ni zakrament, zakon je zakrament. Je podoba
nove zaveze in Cerkve. Ni več temelj na krvi, rodu, narodu.
»Kdo je moja mati in kdo so
moji bratje?« … »Kdor namreč
izpolnjuje Božjo voljo, ta je
moj brat, sestra in mati.« Izpolnjevanje Božje volje je ljubezen. Ljubezen pa ne more
temeljiti le na naravi. Saj vidimo, kaj naredi nezdrava navezava na otoka in zanemarjenje
odnosa med možem in ženo.
Kako hitro se pogreznemo na-

ravo in iz nje več sami ne moremo,
pa naj bomo še tako imenitnega
rodu. Koliko škode si je Cerkev nakopala vedno, ko se je navezoval
na močne in pomembne rodove.
In kako slabo uslugo si danes delamo, ko tako popuščamo, dajemo
prednost družini, zakon puščamo
zadaj. Na videz je vse lepo, toda
narava si sama sebi daje mrtvaški
prt. Tega lahko pobarvano v lepo
zeleno, a smrt ostaja.
»Kdo ti je povedal, da si nag?
Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti?« Že na
začetku se je človek raje obrnil k
naravi, kot da bi se zanesel na Božjo obljubo. Odnos med Adamom in
Evo je prekrila družina. Človek je
spoznal, da je nag, padel je nazaj
v naravo in nazaj v smrt. In prvi
prepir je tu. In začne se skrivanje.
Toda v Cerkvi se nam ni treba več
skrivati. In tudi ni prav, da se skrivamo za nekimi vrednotami.
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
ter proti sredini. Tudi v nedeljo bo
sveta maša na Svetem Pavlu ob 17.
uri, maševal bo g. Božo Rustja.

SPOVED ZA VEROUČENCE IN
SKLEP VEROUČNIH SREČANJ
Ta teden se namesto ob običajnih
urah (razen prvoobhajanci) dobimo
po skupinah. Vabljeni, da pridete
skupaj s starši, če
le morete. Pri maši
se bomo priporočili
za naprej. Ob teh
srečanjih bo v cerkvi škatla, kamor
lahko date kaj od odpovedi za naši
posvojenki Penlop in Birtukan.
Nekateri že dolgo niste bili pri zakramentu spovedi. Spoved za veroučence pred svetimi mašami po
skupinah. Lahko pridete tudi h kateri od drugih možnosti za spoved.
skupina 1. r. skupaj v ČETRTEK ob
17.30 v Kamnjah;
skupini 2. in 6. r. Kamnje v PONEDELJEK ob 20. uri v Kamnjah, spoved ob 19.30;
skupini 2. in 5. ter 6. r. Črniče v
TOREK ob 20. uri maša v Črničah,
spoved ob 19.30;
skupina 4 . r. skupaj v ČETRTEK ob
20.00 v Kamnjah, spoved ob 19.30;
skupina 5. r. Kamnje v SREDO ob
20. uri v Skriljah; spoved ob 19.30
skupina 7. in 8. razreda Črniče v
ČETRTEK ob 16. uri v Črničah, dobimo se ob 15.30 za spoved.
skupini 7. in 8. razreda Kamnje v
TOREK ob 16. uri v Kamnjah, dobimo se ob 15.30 za spoved.
Skupini devetošolcev se dobimo
skupaj pri maši po 15. juniju.
Obe skupini prvoobhajancev imata
ta teden redno veroučno srečanje.
Srečanje za starše v ponedeljek
takoj po maši.

ŠAGRA SVETEGA VIDA
Letos bo naše praznovanje bolj
preprosto. Slovesna maša ob običajni 9. uri. Duhovniki v dekaniji
smo se zedinili, da procesij zaenkrat raje nimamo. Bolj kot procesija po sami cerkvi je primerno češčenje. Pripravimo se lahko
tudi z dobro spovedjo, v soboto
bo med 17. in 18. uro spovedoval
g. marko Sabotič, župnik na Planini.
Vabim vas, da si vzamete čas za
skupno češčenje. Od 6.30 bo tiho
češčenje. Prosim, da se zapiše
vsaj en prostovoljec na pol ure.
Od 8.30 do maše bomo imeli skupno češčenje ob pesmi in molitvi.
Po maši bomo zapeli zahvalno pesem in sklenili z litanijami in evharističnim blagoslovom.

ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH
NA BREZJE
bo tudi letos organizirano v skladu z
epidemiološkimi razmerami.
Navzoči bodo lahko le predstavniki
organizatorja in pomočnikov ter posamezni predstavniki bolnikov in invalidov. Romanje bosta v soboto, 19.
junija, ob 10. uri prenašala v živo TV
Slovenija in RA Ognjišče.
NA PRAZNIK, 25. JUNIJA,
že sedaj lepo vabljeni na Svetega Pavla ob 17. uri. Med nami bo g. škof
Jurij Bizjak. Daroval bo mašo za domovino. Praznovali bomo 30. rojstni
dan samostojne Slovenije in 75-letnico svetišča v spomin vsem žrtvam.
Ob tej priložnosti boste lahko dobili
tudi novo izdano knjižico.
HVALA
V Črničah ste v nedeljo za škofijo 137
in med tednom za župnijo 141,30, v
Kamnjah ste v nedelejo za škofijo
darovali 315,90, na Svetem paVlu za
cerkev 138,50, med tednom za župnijo 121,50 in še za nove sanitarije
50 eur. Hvala za vaše darove.

ORATORIJ
Na spletni strani in fb lahko prijavite otroke za letošnji oratorij.
Res lepo vabim še druge mlade,
od lanskih birmancev dalje, da
darujete svoj čas in pridete skupaj. Na spletu imate prijavnico.
Pred nami je:
Povabite še koga.
• nedelja, 20. 6., praznik prvega sveSTREŽNIKI
tega obhajila (skupaj iz obeh župnij);
Po dolgem času bomo imeli sre- • petek, 25. 6., dan državnosti, pračanje naslednji teden. Vse nove
znovanje na Svetem Pavlu;
strežnike spet vabim, da mi spo- • ponedeljek, 28. 6., začetek oratorija
ročite in se bomo dogovorili. Sedaj
»originalen.sem«
pa vas vabim, da kar prostovoljno
• nedelja, 4. 7., začetek tednov duhovpridete pred mašo in sodelujete
nosti v Stržišču.
pri oltarju. Zaenkrat nimamo seznama. Ko prideš prostovoljno, je
»Domača naloga« v tem tednu
še posebej lepo.
Obnovim jutranjo molitev. Zjutraj si
»ukradem« minuto za nekaj vrstic
Svetega pisma.

