Bogoslužje:
ponedeljek, 30. 5., ČRNIČE ob 17.00
Ivana Orleanska,
devica

zahvalna maša za milost dolgega duhovništva
po namenu, ustanovna maša

torek, 31. 5.,

VRTOVIN ob 20.00

Obiskanje Device Marije

šmarnice

od 19.40 spoved, po maši češčenje
za †† Viktorja Nusdorferja in †† starše Nevreden, Vrtovin 26a

sedma
sedm
a ve
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liko
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nočn
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a ne
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delj
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a
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sklep šmarnic

sreda, 1. 6.,

RAVNE ob 20.00

četrtek 2. 6.,

KAMNJE ob 20.00

Justin,
mučenec

za † duhovnika Vinka Kobala in † Ano Marinkovič, Ravne 16
od 19.30 spoved, po maši češčenje
za † Pavlo Petrovčič, Kamnje 40

Erazem,
škof

v Šempetru:
za zdravje, Kamnje

prvi petek, 3. 6.,

ČRNIČE ob 20.00 od 19.20 spoved, po maši češčenje

prva sobota, 4. 6.,

SKRILJE ob 8.00

Karel Lwanga
in ugandski mučenci

Peter Veronski,
mučenec

za † Danila Kosovela, Črniče 63a

od 7.40 spoved, po maši češčenje
za †† Vido in Stanka Čermelja, Skrilje 37

KAMNJE ob 11.00
V zahvalo za 50 let svetega zakona, Batagelj, Kamnje

SKRILJE ob 7.00

BINKOŠTI,
5. 6.,

za † Nevenko Copič Vrtovin 127a

Bonifacij,
škof in mučenec

ČRNIČE ob 9.00

krst otrok

v zahvalo za življenje in zdravje, p. n. Malovše 38

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

v Šempetru:
za †† Ivota Lebana, Črniče 79

 Za

ko nec

V ŠOLI – »Mama, danes me je učiteljica vprašala, če imam kakšnega brata ali sestro.
Povedal sem, da ne.« »In kaj je rekla učiteljica?« »Hvala Bogu!«

Pridi
»Maranatha,« se je glasil klic, molitev prvih kristjanov.
»Pridi,
Gospod Jezus!« S temi besedami se sklene tudi zadnja
In Duh in
knjiga Svetega pisma. To je čas klicanja Svetega Duha, čas
nevesta
pravita:
binkošti. Tudi, ko je težko, naj bi živeli v pričakovanju. Čas, ki
»Pridi!«
ga živimo, je čas neveste, ki na poročnem praznovanju hreIn kdor
peni in čaka na ženina. Če te zaljubljenosti ni, je vse težko.
posluša,
Če ljubezen gori, je vse lahko.
naj reče:
»Pridi!«
Binkoštni praznik lahko gre kar tako mimo. Ob vseh druIn kdor je
gih praznovanjih smo lahko že kar utrujeni, celo naveličani.
žejen, naj
pride. Kdor Sodobni ljudje v tem času že kar čakamo počitnice. Ni nič
narobe. Le način čakanja lahko spremenimo.
hoče, naj
zastonj
»Čakanje« na počitnice je povezano z grenkim priokusom,
zajame
da bo potem treba spet začenjati. Prikrade se lahko tudi grevodo
nak priokus, da nas bodo še vedno razjedale skrbi.
življenja.
»Čakanje« na nekaj novega pa je poročno, binkoštno čaTa, ki
pričuje za
kanje. Ljubezen je vedno ustvarjalna. Zato na prihajajoče
te reči,
skrbi že gleda z druge strani. In prav zato danes tako zelo
pravi: »Da,
potrebujemo Svetega Duha.
pridem
Sveti Duh je pravi odgovor na našo utrujenost. Kajti on nam
kmalu.«
posreduje ljubezen. Brez te ljubezni se vera posuši. Postane
»Amen,
pridi,
le še »občasni projekt«.
Gospod
Čisto nekaj drugega pa
Jezus!«
je vera, ki je življenje.
(Raz 22,17.20)
Podobni smo ljudem,
ki so zgradili obsežen
Odlomki Božje
ogrevalni sistem, talno
besede
in radiatorsko ogrevana binkošti:
nje, v peči pa ni ognja.
Apd 2,1–11
Podobni smo kuharjem,
1 Kor 12,3–
7.12–13
ki so pripravljene posoJn 14,15–
de s hrano postavili na
16.23–26

štedilnik, v štedilniku pa ni ognja.
Lahko smo naredili ogrevanje s toplotno črpalko ali indukcijski štedilnik, nismo pa napeljali vodnikov, po
katerih bi lahko stekel električni tok.
Da, binkošti so praznik, ko po
vodnikih steče tok. Vodniki sami ne
koristijo, pa če so še tako popolni.
Tako tudi verniki sami ne koristijo,
tudi če so še tako popolni. Vera je
živa, ko kristjani postanejo prevodni
za tok. Tedaj zagori luč in tedaj se
srce ogreje. Tedaj zopet vidimo stvari v luči in v barvi.
»Pridi« »Maranatha!« je lahko preprost ponavljajoči klic ta teden.
Zjutraj, pred spanjem. Med delom,
zlasti, ko smo utrujeni. To preprosto
klicanje nas spet naredi za prevodnike. Molitev nas iz izolatorjev spreminja v prevodnike. Celo v bodoče
superprevodnike.
župnik

PRAZNOVANJE
PLATINASTE MAŠE
G. Aleksander Lestan je dočakal
častitljivi jubilej.
V ponedeljek, 30.
maja, obhaja 80.
obletnico mašniškega posvečenja.
Lepo vabljeni k sveti maši v Črniče ob 17. uri. Med nas bo prišel g.
škof Jurij Bizjak in po daljšem času
bo v domači cerkvi spet somaševal jubilant. Tako lepega jubileja
v Sloveniji nismo dočakali že več
kot 40 let. Slovesnost bo preprosta, lepo bo, če nas bo več skupaj.
Ob tej priložnosti bomo predstavi-

li tudi spominsko knjižico. Vabimo
vas, da prispevate po 2 evra za
stroške. Lahko jo boste vzeli domov
za spomin in še bolj spoznali Aleksandrovo dolgo in bogato življenje.
PRIPRAVA NA BINKOŠTI
V teh dneh se čez dan spomnimo
in večkrat v molitvi kličimo Svetega Duha. Priprava na binkošti je
pomembna, saj le Sveti Duh lahko
našo vero poživi.
VEROUK, SPOVED
V tem tednu se dobimo
na sklepu veroučnih
srečanj. Vsaka skupina
ima spoved. Letos se
ne bomo dobili pri veroučni maši, ampak bomo skupaj v
preprostem češčenju pred Jezusom
v evharistiji. Razpored ob rednih
urah razen za tiste skupine, kjer se
posebej dogovorimo. Nedeljsko veroučno mašo bomo imeli 12. junija.
ŠMARNICE
v torek boste po malih
skupinah sklenili šmarnice.
Velika
pohvala
in zahval vsem, ki ste
vztrajali in sodelovali. V
letošnjih šmarnicah smo odkrivali
življenjske zgodbe. Najbolj dragoceno pa je, ko se zbiramo skupaj po
skupinah.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom in češčenju. Še
vedno vabim, da »naredite« pet prvih petkov sami ali kot družina.

POSVOJENKI
Veroučenci župnije Kamnje ste tudi
letos z odpovedmi zbirali darove za
našo posvojenko Penlop. V kozarcih
v učilnici ste zbrali 98,39 €, v celem
veroučnem letu skupaj pa kar 213 €.
KRST OTROK
Najbolj se je izkazal drugi razred, sledi
v nedeljo bosta med
mu četrti in nato sedmi. Hvala verousveto mašo v Črničah
čencem in vsem ostalim, ki ste prispekrščena
Leon Kompara Humar, sin Kleme- vali za našo Penlop! V Črničah otroški
zbor in veroučenci že nekaj let prispena in Mojce iz Gojač, in
Julija Cigoj, hči Davida in Katje iz vate za posvojenko Birtukan v Etiopiji.
Bližajo se počitnice, ki so čas počitMalovš.
Veselimo se življenja in obe druži- ka. A vaša dobrota naj ne počiva. Tudi
med počitnicami je priložnost, da se
ni priporočamo v molitev.
čemu odpoveš in prihraniš kakšen
evro za Penlop in Birtukan. Shrani ga
POGOVORNI VEČER
Regijski odbor Ženske zveze NSi in septembra prinesi v kozarec svojeSeverna Primorska pripravlja po- ga razreda.
govorni večer v sredo, 1. 6., ob 20.
uri na Škofijski gimnaziji v Vipavi s HVALA
temo ZLORABE IN NASILJE - cer- za vaše darove. V nedeljo ste za žukvenopravni in terapevtski pogled. pnijo darovali v Črničah 203,84 evra,
Gosta bosta doc. dr. Andrej Saje v Kamnjah 512,40 evra.
(novomeški škof) in prof. dr. Tanja
Repič Slavič (zakonska in družin- Pred nami je:
ska terapevtka).
• nedelja, 19. junija, šagra svetega Vida
BOLNIKE IN STAREJŠE
obhajam v petek v Črničah in po
dogovoru v Kamnjah, v soboto v
Kamnjah.

PRIDI IN POGLEJ
Srečanje za može in fante v Vipavskem Križu v soboto, 4. junija, vodi jezuit p. dr. Viljem Lovše.
Tema: Izkušnje moške moči. Začetek s sv. mašo v samostanski
cerkvi 17. uri. Za več informacij
pokliči 051 337 347,Tomaž. Vljudno vabljeni.
SHOD V LOGU
V nedeljo je drugi letošnji shod v
Logu s sveto mašo ob 17. uri, od
16. ure spovedovanje. Letošnja
tema shodov je »Za sinodalno
Cerkev«, v juniju na drugo temo
sinode: »Poslušati«.

•
•
•
•
•

•

v Črničah;
od nedelje, 19., do srede, 22. junija, z
birmanci 9. razreda skupaj v Rim;
nedelja, 26. junija, šagra na Ravnah;
nedelja, 3. julija, šagra na Svetem Pavlu;
od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8.
julija, poletni oratorij;
3. julija začetek poletnih tednov za mlade
v Stržišču (od 31. julija skupaj mladi, od
11. do 14. avgusta skupaj odrasli);
nedelja, 17. julija, šagra svete Marjete
v Skriljah.

