Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 6.,
Irinej lyonski,
škof in mučenec
torek, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

KAMNJE ob 16.00 (zunaj)

v zahvalo in priprošnjo, Kamnje 48

DOBRAVLJE (pri cerkvi) ob 16.00

za †† starše Rijavec in Krašna, Kamnje 25

ČRNIČE ob 19.00
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za † Franjota Minkuža, p. n. Črniče 27a
ob 17. uri v Kopru mašniško posvečenje

sreda, 30. 6.,

Življenje bl. Carla Acutisa

KAMNJE ob 16.00 (zunaj)

Prvi mučenci rimske
Cerkve

v dober namen, p. n. darovalca

četrtek 1. 7.,
Estera,
svetopisemska žena

RAVNE ob 19.00

prvi petek, 2. 7.,

KAMNJE ob 16.00 od 15.15 do 15.50 možnost za spoved
za †† Bratina, Potoče 21b (zunaj, sklep oratorija)

Evgenija Joubert,
redovnica

za † Alojzijo Bovcon, Ravne 15, 8. dan
v Kamnjah ob 15.30 predstava Gregorja Čušina (zunaj)

ČRNIČE ob 19.00

za † Julija Černe, p. n. sodelavca
od 18.30 spoved, po maši češčenje

prva sobota, 3. 7.,
Tomaž,
apostol

SKRILJE ob 8.00

za † Zdravka Rustja, Skrilje 71c
od 7.40 spoved, po maši kratko češčenje
ob 21.00 večernice na Zoomu

ŠTIRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 4. 7.,
Elizabeta Portugalska
kraljica;
nedelja slovencev po
svetu

SKRILJE ob 7.00
za † duhovnika jezuita Ivana Rustja, Skrilje, p. n. sorodnikov

ČRNIČE ob 9.00

za † sestro Marijo Devetak
za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za †† Tonija in Slavko Čibej, Kamnje 5a
ob 18. uri likof za župniščem v Kamnjah

 Za ko nec
V ŽIVALSKEM VRTU eden od turistov začne sikati od besa: »Ubil ga bom, premlatil ga bom!« »Kaj pa je narobe,
gospod? Na koga se jezite?« ga miri vodička. »Na soseda.« »Saj ste vendar na dopustu! Zakaj se zdaj jezite?«
»Lani mi je rekel, da sem pavijan, in jaz sem šele zdaj videl, kakšna žival je to!«

V teh dneh nas bo na oratoriju spremljal mlad sodoben svetnik bl. Carlo Acutis. Naslov letošnjega oratorija je njegovo
sporočilo mladim: »Originalen sem« in pa: »Evharistija je
moja avtocesta v nebesa.«
Deklico
Rodil se je 3. maja 1991 v Londonu, umrl pa je 12. oktobra
je prijel
2006
v Monzi v bližini Milana zaradi levkemije. Za Božjega
za roko in
služabnika je bil razglašen 5. julija 2018.
ji rekel:
Pretresljiva je zrelost tega fanta. Umrl je pri 15 letih in iz»Talíta
kum,« kar redno dobro je poznal vero. Ko je bil še deček, se je zaljubil
v prevodu v evharistijo, pobožnost je gojil tudi do Marije. Bil je katehet, najstnikom je znal predati vero, ne samo preko srečanj,
pomeni:
ampak je uporabljal tudi tehnologijo. Naredil je računalniški
»Deklica, projekt o različnih tematikah vere, imel je spletno stran o
rečem ti, evharističnih čudežih. Ta fant je torej živel svojo vero v polvstani!«
nosti. Izredno močne so tudi njegove besede v zadnjih dneh
(Mr 5,41)
življenja. Dejal je namreč: »Vse svoje trpljenje želim podariti
za Gospoda, za papeža in za Cerkev. Nočem iti v vice; hočem
iti naravnost v nebesa.« To je rekel pri 15 letih!
Leta 2012 je milanska škofija začela postopek za Carlovo
razglasitev za svetnika. Poleg tega, da so natančno preverili
vse vidike njegovega življenja, je za to potreben tudi dokazan čudež, ki se je zgodil na njegovo priprošnjo. Teh je bilo
sicer že več.
Že na Carlovem
pogrebu je bila
ena od udeleženk
čudežno
ozdraOdlomki Božje
vljena dolgoletne
besede
bolezni. Zelo zana naslednjo
nimiva pa je tudi
nedeljo
Ezk 2,2–5
zgodba njegove
2 Kor 12,7–10
družine. Kot zapiMr 6,1–6

sano, Carlova starša kljub prizadevanjem nista mogla več imeti otrok.
V ta namen sta tudi veliko molila.
Nekaj let po njegovi smrti pa je imela mama Antonia ponovno sanje, v
katerih ji je spregovoril Carlo. Obljubil ji je, da bo še imela otroke. In
res: leta 2010, pri svojih 43 letih, je
rodila dvojčka, Carlovega bratca in
sestrico!
Kljub vsemu takšni dogodki niso
dovolj za stroge kriterije definicije
čudeža, ko gre za postopek kanonizacije. Potreben je natančno dokumentiran čudež, ki ga znanstveno
nikakor ne more razložiti več komisij
neodvisnih strokovnjakov. A tudi to
se je zgodilo leta 2013 v Braziliji.
Štiriletni Mattheus je trpel za redko
prirojeno napako trebušne slinavke,
zaradi katere je izbruhal vsako hrano, ki jo je zaužil. Njegovo življenje
je viselo na nitki. Družina je molila
devetdnevnico h Carlu Acutisu. 12.
oktobra 2013 so ga nesli tudi k blagoslovu s Carlovo relikvijo, ki jo je
od njegove mame pridobil bližnji duhovnik. Od trenutka blagoslova je bil
popolnoma ozdravljen in je že isti
večer lahko pojedel normalen obrok
hrane.
Ob tej potrditvi so Carlovo telo ponovno izkopali in mu v asiški baziliki
pripravili posebno mesto. Sledilo je
novo presenečenje: njegovi organi
so bili še vedno skorajda popolnoma
ohranjeni oz. niso trohneli. Carlo je
nekoč dejal: »Če bi ljudje vedeli, kaj
je večnost, bi naredili vse, da spremenijo svoje življenje.«
Povzeto po R. Vatikan in oratorij Slovenija

ORATORIJ – ORIGINALEN SEM
v teh dneh bo v
Kamnjah
potekal oratorij. Hvala vsem animatorjem,
gospodinjam
in drugim, ki boste
sodelovali ali prispevali kakšno dobroto.
Udeležbo smo omejili na 60 otrok in
prijave niso več odprte.
Vsak dan je zbiranje od 7.30 naprej, sklep s sveto mašo ob 16 uri,
ki bo zunaj in se lahko pridružite.
V torek, na praznik, bomo šli na pot
in imeli mašo pri cerkvi sv. Petra v
Dobravljah. V četrtek pa bo popoldne med nami gost. Namen oratorija je, da vzgaja ob sproščenem druženju mladih in otrok ter da poveže
tudi nas odrasle med seboj.

MAŠNIŠKO POSVEČENJE
V škofiji imamo letos enega novomašnika. Posvečenje diakona Tilna
Kocjančiča bo v koprski stolnici na
praznik svetih apostolov Petra in
Pavla, 29. junija 2021, ob 17. uri.
Novomašnik prihaja iz župnije Bertoki. Molimo za letošnje novomašnike.

GREGOR ČUŠIN,
Dramski igralec, bo
gost na oratoriju v
četrtek popoldne. Ta
dan ne bo svete maše.
Na predstavo ob 15.30 ste vabljeni
tudi drugi. Bo zunaj in ozvočeno. Kot
vedno se bomo iz srca nasmejali,
nagovoril nas bo z duhovitimi svetopisemskimi umetninami in če le
morete, se pridružite.

HVALA
vsem, ki ste sodelovali, pomagali
pri praznovanju obletnice na Svetem Pavlu.
Pismo ob tej priložnosti s podpisi
z željo za razglasitev spomenika
smo že poslali predsedniku države
in slovenske škofovske konference.

HVALA
Za vaše darove. V Črničah ste skupaj zadnji nedelji darovali 403,10.
V Kamnjah v nedeljo skupaj s mašo
na Svetem Pavlu 530,30 in za obnovo v župnišču še 360. Ob praznovanju obletnice cerkve na Svetem Pavlu
ste darovali 434,40 in še izkupiček od
nove knjige za obnovo v župnišču 320.
Hvala za vašo velikodušnost.

KNJIGO PRVI SPOMENIK SLOVESNKE SPRAVE
Lahko dobite v obeh
župniščih in v cerkvi.
Ni na prodaj, Priporočen dar je 4 evre in
bo v celoti namenjen
za obnovo v župnišču
v Kamnjah. Avtor Pavel P. Bratina
v njej kratko povzema glavne povezave tega spomenika slovenske
sprave. Opremljena je tudi s fotografijami.

»Domača naloga« v tem tednu
Spomnimo se novomašnikov in molimo zanje. Še posebej na dan njihovega posvečenja.

VSAK DAN ORATORIJA
bodo animatorji zaigrali del zgodbe življenja mladega računalniškega genija Carla Acutisa in vsebina
bo sledila zgodbi. Oratorij vsak dan
prinaša novo temo: vedoželjnost,
zmernost, evharistija, dobrosrčnost, večnost. In vsak dan nov svetopisemski odlomek in simbol: računalnička miška, kepica sladoleda,
kruh, transfuzija krvi, ura s kazalci.

ŠKOF JURIJ BIZJAK ZLATOMAŠNIK
G. škof bo obhajal zlato mašo v soboto ob 11. uri v koprski stolnici.
Želimo mu še naprej Božje moči,
zdravja in poguma.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom. Tokrat ne bom mogel obiskati
bolnikov in starejših. Samo nekaj
po dogovoru, pokličite.

OBNOVA V ŽUPNIŠČU – LIKOF
Velika hvala vsem, ki ste pomagali pri
obnovi pisarne in sanitarij v župnišču.
Vabim, da se v nedeljo, 4. 7. dobimo
za župnijskim domom na preprostem
likofu po opravljenem delu.
Mnogi ste darovali veliko prostovoljnih
ur, vaše orodje in znanje. Tako smo
lahko z manjšimi stroki izpeljali to obnovo. Delo je opravljeno vzelo kvalitetno. Hvala vsem mojstrom in vsem, ki
ste prispevali darove. Obnovljen vzhodni del župnišča sedaj služi svojemu
namenu. Poleg pisarne bodo novi prostori sanitarij odslej služili obiskovalcem, animatorjem, kakšni skupini, ki
bo prenočila. Prostori v in za župniščem s obnovljeno priročno kuhinjo
nudijo zelo dobre pogoje in jih lahko
ponudimo za druženja ob pikniku.

