Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 6.,
Alojzij Gonzaga,
redovnik
torek, 22. 6.,
Janez Fišer in Tomaž
More, mučenca

GOJAČE ob 20.00

za †† Marijo in Joška Devetaka (Švica), p. n. Bovcon

12. ne
12
nede
delj
de
lja
lj
a me
med
d le
leto
tom
m
20. junija 2021
25/2
/ 1

VRTOVIN ob 20.00

za vse †† Černigoj, Vrtovin 108

sreda, 23. 6.,
Jožef Cafasso,
redovnik

ČRNIČE ob 16.00

pogrebna za Alojzijo Bovcon, Ravne 15

Ob rojstnem dnevu

SKRILJE ob 20.00

za †† Rovtar in Rustja, Skrilje 24

četrtek 24. 6.,

ČRNIČE ob 19.00

rojstvo Janeza
Krstnika

ob 18.00 zvonjenje pred praznikom

za milost svete vere, p. n. Črniče

KAMNJE ob 20.00

za zdravje, Kamnje 39

petek, 25. 6.,

SVETI PAVEL ob 17.00 somaševanje
za domovino, p. n. darovalca

dan državnosti
Doroteja,
mati in mistikinja

za †† Ano in Ivana Rustja
za †† Pavla Podgornika in Tamaro Likar, Vrtovin 21b
blagoslov slovenskih zastav

sobota, 26. 6.,
Janez in Pavel,
mučenca

SKRILJE ob 8.00

TRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 27. 6.,
Ema Krška,
kneginja

KAMNJE ob 7.00 šagra sv. Janeza in Pavla na Ravnah, v Črničah ni maše

v zahvalo in priprošnjo Mariji, ki razvezuje vozle, p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 19.00
za † Miroslava Bavca, p. n. Črniče (nedeljska maša)
ob 21.00 večernice na Zoomu

za †† Jožefa in Marijo Mužina, p. n. Vrtovin 17a

RAVNE ob 9.00
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za domovino

 Za

ko nec

DIŠAVA – Špela se z mamico potepa po mestu. Ko gresta mimo gostilne, se Špela oglasi: »Mama,
mama, tu notri pa diši po očetovem parfumu.«

Ob rojstnem dnevu naše slovenske domovine se s posebnim lepim občutkom spominjam njenega rojstva. Povezano
je začetki šole in vzgoje v semenišču, s smrtjo moje sestre
Njim pa je in še mnogimi spomini. Sodobni ljudje imamo zaradi naglice
rekel: »Kaj težave s spominjanjem. Tako lahko tudi samostojno državo
ste straho- začenjamo sprejemati kot nekaj samoumevnega. Pa ni.
Doživljamo lahko nekaj podobnega kot učenci v čolnu. Kar
petni? Ali
še nimate samoumevno jim je bilo, da ga »imajo«. Začelo jih je premetavati in nič kaj zrelo se niso odzvali. Nekaj časa so hodili za
vere?«
Jezusom, a še zdaleč niso bili pripravljeni na samostojnost.
Prevzel
jih je velik Tako je tudi z nami. 30 let smo skupaj, vendar še nismo
pripravljeni na samostojnost. Ko začne čoln premetavati in
strah in
spraševa- zalivati, se ne odzovemo kot zreli in preizkušani državljani.
In kako naj praznujemo kristjani? Narod in država za nas
li so se:
nista
nekakšen idol. Nismo nacionalisti, tudi če nam kdo kdaj
»Kdo neki
to pripisuje. Za kristjane je pripadnost Kristusovemu telesu
je ta, da
pred državo. Ta pripadnost naj bi bila močnejša, celo bolj kot
sta mu
pripadnost lastni družini in krvi. Kristusova Cerkev ni nobena
pokorna
celo veter naddržava. Je telo, živo tkivo. Nekaj najlepšega pa je, da
in morje?« lahko jaz to telo za vedno obarvam tudi s slovenskimi barvami. Na Kristusovem obrazu
Mr 4,40–41
bodo tudi poteze našega naroda in države. To je tisto, kar
bo ostalo. In to nas obvaruje
pred vsako ideologijo. Kajti že
mnogi so Kristusa zlorabili za
politične namene.
Odlomki Božje
besede
»Ti ni mar, da se potapljana naslednjo
mo.« Podoben vzklik lahko
nedeljo
velja tudi za našo ljubezen do
Mdr 1,13–
15;2,23–24
domovine. In tudi nam Slo2 Kor 8,7,9.13–15
vencem lahko velja KristuMr 5,21–43

sov opomin: »Kaj ste strahopetni?«
Malo več poguma si lahko voščimo
ob prazniku. Poguma, v katerem ne
bomo čakali, da bo naredil kdo drug.
Ne čakajmo in ne tarnajmo. Ne
ustavljajmo se s pogledom v temne
globine in valove, ampak imejmo
pogled obrnjen v luč. Vprašaj se ta
teden: Kaj lahko jaz naredim skupaj
z drugimi, da bodo slovenske poteze
ostale za vso večnost na Kristusovem obrazu?
župnik

PRIMORSKA POJE NA SVETEM PAVLU
Moški pevski zbor Vinograd Vrtovin
prisrčno vabi na 52. revijo Primorska poje, ki bo danes, 20. 6., ob 17.
uri na Sv. Pavlu. Nastopata: Mešani
pevski zbor Lipa iz Šempasa in Moški pevski zbor Vinograd iz Vrtovina.

PRAZNOVANJE NA SVETEM PAVLU
Prisrčno vabljeni
v petek na Svetega Pavla. Obhajali bomo same
lepe in pomembne
obletnice. Ob 17. uri bo sveta maša
za domovino. Somaševanje bo vodil g. škof Jurij Bizjak. Po maši bo
kratek kulturni program ob pesmi
in besedi. Prepevali bodo člani pevskega zbora Vinograd Vrtovin.
Vabljeni, da doma izobesimo zastavo, popoldne pa se s slovensko zastavo odpravimo tudi na pot, kdor
le more.
Res so neverjetno lepo sovpadle
obletnice: 30-letnica slovenske samostojne države, 75-letnica svetišča v spomin vsem žrtvam vojne
in 500. obletnica leta 1521 prve v
listinah dokumentirane cerkve na
Školju.
PECIVO ZA PRAZNOVANJE
Gospodinjam se priporočamo za
pecivo. Prinesete ga lahko v četrtek
med 19. in 20. uro v dvorano KS v
Vrtovinu.
NOVA KNJIŽICA
Ob našem praznovanju je izšla knjižica Prvi
spomenik
slovenske sprave.
Avtor Pavel P.
Bratina v njej
kratko povzema
glavne povezave tega spomenika
slovenske sprave. Opremljena je
tudi s fotografijami. Priporočen dar
je 4 evre in bo v celoti namenjen za
obnovo v župnišču v Kamnjah.

BLAGOSLOV SLOVENSKE ZASTAVE PRAZNOVANJE 30-LETNICE
Škofje so sprejeli naslednje sklepe
o praznovanju 30-letnice slovenske samostojnosti v Katoliški cerkvi v Sloveniji:
1. V nedeljo, 20. junija 2021, naj
župniki darujejo svete maše za
domovino. Župniki naj takrat blagoslovijo slovensko zastavo in jo
izobesijo ob prepevanju slovenske
himne. To praznovanje bomo imeli
v petek. Bomo pa prihodnjo nedeljo izobesili zastavo tudi v obeh župnijskih cerkvah.

ŠAGRA NA RAVNAH
v nedeljo ob 9. uri. Lepo vabljeni,
zunaj bo ozvočeno. Letos ni jutranje
maše v Črničah.
ORATORIJ
Animatorji pridete že konec tedna na priprave
v župnijski dom, otroci
pa naslednji ponedeljek.
Hvala že vnaprej vsem,
ki boste sodelovali. Še vedno se lahko
prijavite preko spletnega obrazca.
STREŽNIKI
Prejšnje srečanje je odpadlo, zato vas
vabim, da se dobimo v torek ob 18.30
kar skupaj v Kamnjah. Imeli bomo
nekaj zabavnih iger in kviz pa še kaj
sladkega.

2. Župniki in župnijske skupnosti naj se pridružijo pobudi 24 ur
posta in molitve za domovino, ki
bo od 21. junija od 18.00 do 22.
junija do 18.00, ko bo sklep s slovesno sveto mašo za domovino v HVALA
ljubljanski stolnici.
V nedeljo ste na Svetem Pavlu darovali 103,80, v Kamnjah in Vrtovinu pa
3. V četrtek, 24. junija 2021, ob skupaj 253,20. V Črničah bomo šteli
18.00 naj se po vseh župnijskih skupaj naslednjo nedeljo. Za obnocerkvah zvoni v čast 30-letnice sa- vo sanitarij ste darovali dodatnih 120
mostojnosti in neodvisnosti.
eur. Hvala za vaše darove.
DRUGA PRAZNOVANJA V DEKANIJI
V sredo, 23. junija 2021, ob 20.00
pri sv. Hieronimu na Nanosu. Ob
20.00 bo sveta maša za domovino,
po maši kulturna prireditev, somaševanje bo vodil in govoril škof Anton Jamnik.
V Vrhpolju bo v soboto, 26. 6., ob
17. uri. Sveto mašo bo vodil škof
dr. Jurij Bizjak. Glavni govornik v
kulturnem programu po maši bo
predsednik vlade.
»Domača naloga« v tem tednu
Vsak dan do praznika, zmolimo za
našo slovensko domovino.

