Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 6., KAMNJE ob 20.00
Anton Padovanski,
redovnik

za † Mirka Šavlija, Potoče 22

torek, 14. 6.,

VRTOVIN ob 20.00

za † Mirana Peršolja, Vrtovin 22c
v Šempetru:
za †† starše Batič in sestro Ano, Vrtovin 37a
ČRNIČE ob 20.00 od 19.40 možnost za spoved
za župnijo
po maši adoracija pred praznikom med pesmijo in tišino do 21.30

Valerij in Ruﬁn,
mučenca

sreda, 15. 6.,
Vid,
mučenec

v Šempetru:
za zdravje, p. n. Skrilje 1

četrtek 16. 6.,

ČRNIČE ob 18.00

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI

za žive in †† Cigoj in Šinigoj, p. n. Malovše 30

KAMNJE ob 19.30

Beno iz Meissna,
škof

PROCESIJA SRT

v zahvalo za življenje in za dobrotnike, Kamnje 33
v Šempetru:
za †† Kravos in Vodopivec, Potoče 50

petek, 17. 6.,

POTOČE (pri kapelici) ob 20.00

za † Dolores Pegan, p. n. darovalca

Rajner,
samotar

v Šempetru:
za dar sv. zakona in družino, p. n. Črniče 1a

sobota, 18. 6.,

SKRILJE ob 8.00

DVANAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
19 . 6.,

KAMNJE ob 7.00

Elizabeta iz Schönaua,
redovnica, vidkinja

Nazarij,
prvi koprski škof

za zdravje ob rojstvu, Skrilje 72a

za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44

ČRNIČE ob 8.00

ŠAGRA SV. VIDA, PROCESIJA SRT

za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za † Jožefa Kompara, Kamnje 17
v Šempetru:
v zahvalo za veroučno leto, p. n. Oven

 Za

ko nec

VSTOP – »Torej hočete v nebesa?« vpraša sveti Peter prišleka. »Kakšen poklic ste
imeli na zemlji?« »Bil sem zdravnik.« »Oprostite, dobavitelje sprejemamo samo pri
zadnjih vratih.«

Sveta Trojica
12. junija 2022
24/22

Nikar ne umri kot fotokopija
Carlo Acutis, mlad fant, prvi milenijec razglašen za svetnika, je bil zavzet računalnikar, pa tudi vztrajen častilec evhaVsakomur ristije. Že zelo mlad je prišel do žive vere. Lani smo njegovo
se daje
življenje spremljali na oratoriju. Izrekel je besede, ki najbolj
razodetje zadenejo nas, ljudi današnjega časa: »Vsi se rodimo kot izvirDuha v
niki, veliko pa jih, žal, umre kot fotokopije!«
korist
Letos smo pri veroučni maši pred oltar postavili veliko Jevseh.
zusovo telo. Nekateri otroci pa ste tudi domov odnesli malo
Kakor je
Jezusovo telo in na njem imena sošolcev. Med počitnicami
namreč
telo eno in naj bi molili, šli kdaj tudi med tednom k maši z namenom za
ima veliko svojega skritega prijatelja. Jezusovo telo v hostiji je resničdelov, vsi no telo. Čeprav težko razumemo, smo vendar v tem telesu
telesni
že vključeni tudi mi. Nikjer drugje na tem svetu nismo med
deli pa so seboj tako globoko povezani. Seveda je močna čutna povezaeno telo,
nost na družabnih omrežjih. Tam se mora nenehno kaj novečeprav jih ga dogajati. Hostija pa je na videz ves čas enaka. In vendar
je veliko,
je tam že to, kar ne bo minilo. V hostiji je to, kar bo ostalo
tako je
za vedno.
tudi pri
Carlo Acutis je na spletni straKristusu.
ni
zbral
in opisal številne evhari(1 Kor 12,7.12)
stične čudeže, ki so se preverjeno zgodili na raznih krajih. Med
njimi je tudi čudež v Lancianu.
Ne le to, da se je duhovniku, ki
je med mašo podvomil, v rokah
spremenila hostija in vino v keliOdlomki Božje
hu. Študija, objavljena leta 1976
besede
v Ženevi in New Yorku, je pokana binkošti:
Apd 2,1–11
zala, da je »čudežno meso« za1 Kor 12,3–
res človeško meso, srčno mišič7.12–13
no
tkivo in kri prava človeška kri
Jn 14,15–
16.23–26
iz krvne skupine AB. Dejstvo, da

sta meso in kri ostala v istem stanju
dvanajst stoletij, čeprav sta izpostavljena zračnim in biološkim vplivom,
je nerazložljiv pojav.
Ko sem bil tam prvič, me je zelo
nagovoril še drugi čudež. Kri se je
strdila v pet kepic, ki tehtajo skupaj 15,85 gramov. Prav toliko tehta
tudi ena sama kepica, katera koli
izmed petih, čeprav so različno velike. Vsak Jezusov čudež ima sporočilo. Ta v Lancianu govori, da je v
njem dovolj prostora za vsakega, še
tako različnega. Tam smo res eno,
pa vendar ostanemo različni. To
bo naša končna postaja, življenje
v telesu. Tudi naše zemeljsko telo
bo postalo zakrament. Toliko bolj
potem, ko smo se na zemlji z njim
hranili in ga častili.
Te dni bomo obhajali ne samo
Kristusovo navzočnost med nami.
Obhajali bomo tudi čudežno povezanost med nami. Pridi zraven. Kdor
ne časti Gospodovega telesa, prej ali
slej nezavedno začne častiti nekoga
ali nekaj drugega.
župnik

PRAZNIK SVETE EVHARISTIJE
V četrtek je slovesni in zapovedani praznik sv.
Rešnjega
telesa in krvi. Sveta
maša bo ob 18.00 in 19.30. V Kamnjah bomo po dveh letih spet imeli procesijo SRT po vasi. Vabljeni k
sodelovanju; lepo je, ko poskrbite
za oltarje in udeležbo. Prvoobhajanci prinesite nabrano cvetje in ga
potresajte med procesijo.
VABLJENI K ČEŠČENJU
v sredo, na večer pred praznikom,
od 20.30 do 21.30 v Črničah. Nismo
vezani na čas. Pridete in odidete kadar koli med adoracijo. Ob mnogih
poteh in dejavnostih zelo potrebujemo čas, ko se umirimo v tihoti in
molitvi ob češčenju Najsvetejšega.
ŠAGRA V ČRNIČAH
V nedeljo bomo obhajali župnijski praznik v Črničah. Vabim
vas, da poskrbite za
lepo procesijo SRT
in udeležbo. Fante in
može prosimo, da že
med tednom sporočite Aneju na 040 135 844, kdo bo
nosil nebo in laterne. Sveta maša
bo tudi zaradi vročine ob 8. uri. Po
sklepu se ustavimo pri cerkvi ob kozarcu pijače. Župnijski praznik je
priložnost za medsebojno povezanost.
MAŠA OB 100-LETNICI
Danes, 12. 6., ob 17. uri bo sv. maša
na prostem, na gozdni jasi Pod ta
novo potjo na Kovku. Somaševanje
ob stoletnici prve sv. maše na tem

kraju bo vodil škof Jurij. Vabljeni U3P MLADOSTI
tudi na peš romanje, parkirišče za Vabljeni na prireditev U3P mladosti ob
avtomobile pa je Na Logu, Kovk 19. 30. obletnici ustanovitve škofijske gimnazije Vipava v četrtek, 23. junija,
ROMANJE NA BREZJE
ob 18. uri v športni dvorani ŠGV.
bo v soboto. Avtobus odpelje ob 7.
uri iz Ajdovščine; prijavljeni boste MLADE
po telefonu obveščeni, kdaj in kje opogumljam, da si med počitnicami
vas bo pobral na poti od Črnič do vendarle načrtno vzamete čas za svoAjdovščine. Vsa mesta so zapol- jo duhovno rast. Srednješolska in štunjena.
dentska leta so najpomembnejša za
oblikovanje osebne vere in povezanost
HVALA
z drugimi mladimi iskalci. Teden v StrLetos smo najprej žišču vam bo gotovo ostal globoko v
hvaležni Bogu, da spominu. Prispevek za bivanje za ves
smo lahko imeli teden je 65 evrov. Povabi še koga in
več mesecev ve- prijavi se čim prej. V cerkvi je na razrouk v živo, kajti polago Naša družina s termini mnogih
nič ne more na- duhovnih dni med počitnicami.
domestiti srečanja. Srčna hvala HVALA
vsem katehisti- za vaše darove. Na binkošti ste za žunjam, ki se prostovoljno in zavzeto pnijo darovali v Črničah 308,50 evra,
trudite vse leto za veroučne skupi- v Kamnjah 315,20 evra.
ne. To ekipno delo je v župniji zelo
dragoceno. K sodelovanju vabim 70-LETNICA SMRTI VINKA VODOPIVCA
še druge, ki ste se pripravljeni pri- Na Sveti Gori bo spominska maša in
družiti.
akademija v soboto, 18. junija ob 17.
Hvala tudi staršem, ki ob drugih uri. Sodelovali bodo okoliški župnijski
obveznostih vendarle dajete pred- zbori. Lepo vabljeni.
nost bogoslužju in s tem zgled. To
leto smo se manj dobivali s starši, Pred nami je:
vi sami najprej zase potrebujete • nedelja, 26. junija, šagra na Ravnah;
hrano in moč. Verouk ni samo do- • nedelja, 3. julija, šagra na Svetem Pavlu;
datna ali sezonska dejavnost, zato • od ponedeljka, 4. julija, do petka, 8. julija,
je lepo, ko otroci dobijo podporo poletni oratorij;
in zgled tudi med počitnicami. Kr- • 3. julija začetek poletnih tednov za mlade v
ščanska vzgoja ni samo vzgoja za Stržišču (od 31. julija skupaj mladi, od 11.
vrednote, temveč je tudi življenje do 14. avgusta skupaj odrasli);
in stik z Bogom preko skupnosti • nedelja, 17. julija, šagra sv. Marjete v Skriljah.
pri bogoslužju.

