Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 6.,

ni svete maše
v Šempetru: v zahvalo in priprošnjo Svetemu Duhu in Materi
Božji, p. n. Kamnje

torek, 7. 6.,

ni svete maše
v Šempetru:
za † Antonijo Mervič, Vrtovin 75
ni svete maše

Marija Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek
Prvi mučenci tržaške
Cerkve

sreda, 8. 6.,

binkoš
bink
ošti
ti
5. junija 2022
23/2
/ 2

Medard, škof

četrtek 9. 6.,

Primož in Felicijan,
mučenca

petek, 10. 6.,
Bogomil Poljski,
škof

sobota, 11. 6.,

Barnaba,
apostol

ni svete maše
v Šempetru:
v zahvalo angelom varuhom, Kamnje 5
ČRNIČE ob 20.00 od 19.40 možnost za spoved
za † Marinko Gerljevič, Gojače 13
v Šempetru:
za vse †† Jazbec in Mali, p. n. Gojače

SKRILJE ob 8.00
za †† Valič, Skrilje 32

NEDELJA
SVETE TROJICE,
12 . 6.,
Eskil,
mučenec

VRTOVIN ob 7.00
za župnijo

ČRNIČE ob 9.00

za vse †† Cigoj, Črniče 91

KAMNJE ob 10.30

za † Alenko Adamek in vse †† Kamnje 57, 1. obl.
v Šempetru:
za + brata Alojza Podgornika, p. n. Ribnica

 Za

ko nec

V AFRIKI – Duhovnik v misijonih je svojim župljanom predstavil novega škofa:
»Veste, njegova koža je sicer bela, toda njegova duša je črna kot naša …«

Ne moreš ga imeti zase
»Nisem med tistimi pobožnimi, ki se hodijo ves čas kazat v
cerkev, grem samo včasih, pa takrat zares.« Tako ali podobno
Vsakomur sem slišal v vseh letih duhovništva že vsaj 40 krat. In potem
se daje
si mislim: Ali naj mu začnem dokazovati, da nima prav? Kaj
razodetje bom s tem naredil? Lahko se bo zamislil za nekaj minut, poDuha v
tem bo naprej po starem. Ni mogoče nekomu razložiti novega
korist
življenja, dokler nima izkušnje.
vseh.
Da bi lahko imeli izkušnjo, potrebujemo Svetega Duha.
Kakor je
Njega
smo, žal, pustili nekje daleč. To se lepo vidi že po penamreč
telo eno in smih, ki jih je zelo malo. Pa ne le »oni«, ki ne pridejo redno
ima veliko v cerkev. Tudi mi potrebujemo to izkušnjo, da je Kristus živ
delov, vsi med nami. Kako naj danes starši »spodbudijo«, »prepričatelesni
jo«, »dokažejo«, »razložijo«, čemu biti veren, čemu hoditi
deli pa so
k maši? Brez Svetega Duha ni mogoče. Kako naj se na ukaz
eno telo,
zaljubim v drugo osebo? Ni mogoče.
čeprav jih
Binkošti so torej zelo pomemben praznik. Po navadi jih obje veliko,
tako je
hajamo pred počitnicami, utirjeni, s pogledom na poletne dni.
tudi pri
Ni posebnih običajev, jaslic, pirhov, jedače, pijače … Nimamo
Kristusu.
tistega občutja, da smo imeli praznike. Na veliko noč smo se
(1 Kor 12,7.12)
pripravljali in smo tudi opravili neko dolžnost, navado. Binkošti pa ne moremo »opraviti«.
In to je zgovorno.
Vsi nosimo v sebi neko zavoro. V vseh je težnja, da bi
imeli zase, da bi »prišli dobro
Odlomki Božje
skozi«. To je zavora izvirnega
besede
greha. Nismo krivi, da smo jo
na binkošti:
prinesli na svet. Kakor otrok
Apd 2,1–11
ni kriv, da starši pa še prej
1 Kor 12,3–
7.12–13
drugi predniki nismo poskrbeJn 14,15–
li za odrasle stvari, in potem
16.23–26

otroci, nič krivi, nosijo v sebi zavoro
razdeljenosti.
Nismo krivi, vendar je Bog iz te
zavore naredil milost. Milost pomeni
zastonj. Iz prikrajšanosti je naredil
priložnost. Samo sprejeti jo je treba.
In to je po navadi najtežje. Zaradi
izvirnega greha bi si rajši zaslužili in
bili potem gotovi. Toda v tem ni sreče. Je le zadovoljstvo.
Zaradi te zavore se tudi med bolj
zvestimi kristjani širi moda ali težnja, da bi vero »pozasebili«. Vero
bom živel takrat, ko si bom lahko
vzel čas. Takrat bo maša za nas, da
bomo lahko praznovali. Takrat bo
birma, obhajilo, krst, da bomo lahko
prišli in praznovali. Res je danes življenje postalo tako, da je treba načrtovati, dobiti čas, ko lahko pridemo
sorodniki skupaj. Toda pri tem ne
smemo zlorabljati vere. In kdaj vero
zlorabljam? Ko jo prikrojim zase. Ko
začnem delati kljukice in sem ob njih
duhovno zadovoljen, ne pa srečen.
Na binkošti se je začelo nekaj, kar
je ravno nasprotno temu prilaščanju.
Ko te nekdo osvobodi prilaščanja
vere, jo začneš oznanjati drugim.
Zato so naši starši, predniki, čeprav
manj izobraženi, preprosto dajali
vero naprej. Živeli so binkošti, ne da
bi vedeli. Mi danes veliko vemo, toda
kaj nam to pomaga?
župnik

SHOD V LOGU
Danes ob 17. uri, spovedovanje od 16.
ure. Druga sinodalna tema: »Poslušati«.
VEROUČNA MAŠA

V nedeljo, 12. 6.,
bomo imeli veroučno
nedeljsko
mašo; otroci in
družine vabljeni
k sodelovanju. Ta maša naj ne bo
slovo, ampak zahvala, veselje. V
cerkvi so vaša imena zapisana na
velikem Jezusovem telesu, ki nas
povezuje tudi med počitnicami.
Predvsem starši lahko date zgled,
ko načrtujete nedelje, čému boste
dali najprej prostor. Če bo prostor
najprej za Kristusa, bo dovolj prostora (časa) za mnogo drugega.
NADOMEŠČANJE
Od ponedeljka do četrtka se dekanijski duhovniki odpravljamo na
romanje, dneve posvečenja. Ti junijski dnevi so namenjeni temu,
da se med seboj še bolj povežemo
in sodelujemo. Če bo do vključno četrtka potrebno, sporočite na
moj telefon ali se obrnite na Vipavski Križ, Vipavo ali Podnanos.
Ker je dolga čakalna vrsta za maše,
lahko kakšen namen opravim tudi
na romanju, sporočite.
ROMANJE NA BREZJE
Romanje
bolnikov
in
ostarelih na Brezje bo
letos 18. junija. Prijave
zbirata do 9. junija: Julijana Bric za Črniče na tel.
068 603 704, Vida Vodopivec pa za Kamnje na tel. 041 484
419. Ura odhoda avtobusa iz Črnič
bo naknadno oznanjena. Prisrčno vabljeni k Mariji Pomagaj na Brezje!

ORATORIJ
Starši ste prejeli povezavo za prijavo na oratorij. Če je kdo ni prejel, naj sporoči. Zaradi omejitve
števila otrok želimo dati prednost najprej družinam v župniji.
Potrebujemo še dodatnih moči
med animatorji, zato zelo vabim
mlade, ki ste že bili, in nove, da
darujete svoj čas in odprtost.

Pred nami je:
• nedelja, 19. junija, šagra svetega Vida 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);

PRENEHANJE VSEH UKREPOV
Ministrstvo za kulturo RS je 31. • nedelja, 17. julija, šagra sv. Marjete v Skriljah.
maja 2022 obvestilo Slovensko
***
škofovsko konferenco, da je VlaO
pridi,
stvarnik,
Sveti Duh,
da RS z 31. majem 2022 odpravila
obišči nas, ki tvoji smo,
vse omejitve s področja omejevanja
napolni s svojo milostjo
širjenja bolezni COVID-19. S tem
sta odpravljena še preostala ukrepa
srce po tebi ustvarjeno.
znotraj verskih objektov (razkužeIme je tvoje Tolažnik
vanje rok in razdalja med osebami).
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
HVALA
posvečevalec vseh stvari.
vsem, ki ste letos poskrbeli, da so se otroci redno zbiSedmero ti darov deliš,
rali ob šmarnicah. Otrokom,
desnice prst Očetove,
staršem in drugim odraslim.
obljubil tebe Oče je,
Hvala tudi vsem, ki ste v ponezgovorna moč apostolov.
deljek poskrbeli za lepo praznovanje ob 80-letnici mašništva g.
Čutilom našim luč prižgi,
Aleksandra Lestana. On sam in mi
ljubezen v naša srca vlij,
smo veseli, da je vendarle prišel
v telesni bedi nas krepčaj,
med nas. Hvala g. Pavlu Bratini
v slabosti vsaki moč nam daj.
za odlično pripravljeno knjižico ob
njegovem jubileju. Nekaj izvodov
Odženi proč sovražnika
je še na voljo.
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
HVALA
in zla nas varuj vsakega.
za vaše darove. V nedeljo ste za
župnijo darovali v Črničah 148,99
Po tebi naj spoznavamo
evra, v Kamnjah 271,30 evra.
Očeta in Sina Božjega,
Prihodnja nedelja, 12. 6., je kvarin v tebe trdno verujemo,
tna, oddamo za potrebe škofije.
ki izhajaš večno iz obeh. Amen

