Nameni svetih maš:
ponedeljek, 2. 6.,

sedma velikonočna nedelja

KAMNJE ob 19.00
za † Antona, Marijo in
Staneta Čermelja, Kamnje 3b

GOJAČE ob 20.00
za †† Anico, Antona in starše
Košuta, Gojače 11

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 61

ČRNIČE ob 20.00
za †† sestre Tominec,
p. n. Bavec

sreda, 4. 6.,
Kvirin iz Siska,
mučenec

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za †† Lojzko in redovnico
Nikodemo Rebek, Malovše 12

četrtek, 5. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za † Ivanko Vodopivec,
Kamnje 16, 30. dan

Marcelin in Peter,
mučenca

torek, 3. 6.,
Janez XXIII.,
papež

Bonifacij,
škof

od 19.30 možnost za spoved, po
maši češčenje Najsvetejšega

prvi petek, 6. 6.,
Norbert,
škof

prva sobota, 7. 6.,
Prvi mučenci
tržaške Cerkve

8. 6.

BINKOŠTI
Medard,
škof

ČRNIČE ob 20.00
za † Stanka in Atilijo Bovcon,
p. n. Črniče 67d

VRTOVIN ob 20.00
za †† Nevreden,
Vrtovin 102

ČRNIČE ob 20.00
za †† Alojza in Marico Ušaj,
Črniče 78a

od 19.30 možnost za spoved, po
maši češčenje Najsvetejšega
obnovitev posvetitve MBS

od 19.00 možnost za spoved in
češčenje Najsvetejšega;
obnovitev posvetitve MBS

KAMNJE 18.30 tiho češčenje
in spoved; 19.10 rožni venec
ob 19.30 maša v čast
Marijinemu brezmadežnemu
Srcu za romarje in župljane
obnovitev posvetitve MBS
VRTOVIN ob 7.45
za †† starše Lozar,
Vrtovin 108
KAMNJE ob 10.30
za †† Franca in Marijo Slokar
ter vse †† Kamnje 15
Ob 14.00 krst otrok

ČRNIČE ob 16.30
za novoporočenca
po namenu
(Petra Kosovel in Jernej Pavlin)

ČRNIČE ob 9.00
za †† Stanka in Zofijo Vidmar,
p. n. Ravne 3
za župnijo

Pred nami je:
•
•
•
•
•

nedelja, 15. junija, šagra sv. Vida v Črničah, gostje: Pesem tisočerih zvonov.
sobota, 21. junija, romanje na Brezje; likof za vse delavce na Sv. Pavlu;
nedelja, 22. junija, šagra na Ravnah; šagra na Sv. Pavlu;
nedelja, 29. junija, sv. Peter in Pavel, srebrna maša v Kamnjah;
ponedeljek, 30. junija, tridnevni oratorij.

 Za konec

PRED VRATI – Sveti Peter pride do Boga in mu reče: »Zunaj pred vrati so štirje ateisti, ki bi radi govorili s tabo.«
Bog: »Reci jim, da me ni!«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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Tisti
čas je
Jezus
povzdignil oči proti nebu
in dejal: »Oče, prišla
je ura. Poveličaj
svojega Sina, da Sin
poveliča tebe, kajti
dal si mu oblast nad
vsakim človekom, da
bi dal večno življenje
vsem, ki si mu jih dal.
Večno življenje pa je
v tem, da spoznavajo
tebe, edinega resničnega Boga, in njega,
ki si ga poslal, Jezusa
Kristusa. Jaz sem te
poveličal na zemlji s
tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga
dal, da ga opravim.
In zdaj me ti, Oče,
poveličaj pri sebi
z veličastvom, ki
sem ga imel pri
tebi, preden je bil
svet.
(Jn 17,1–5)

Odlomki Božje besede
na binkošti
1. berilo: Apd 2,1–11
2. berilo:
1 Kor 12,3b–7.12-13
evangelij: Jn 20,19–23

V porodnišnico

Neki mož iz Medžugorja je dejal: »Kot otrok sem
hodil zvečer po vasi v ritmu očenaša in zdravamarij,
ki so prihajali skozi okna. Ko grem danes mimo teh
oken, slišim hrup televizijskih sprejemnikov.«
Nekdo je pomenljivo dodal: »Česar v stoletnih bojih
proti veri nista uničila islam in komunizem, to je v
desetih letih naredil denar, televizija ...« Po vaseh medžugorske župnije je bila molitev živa in z dogodki se
je še bolj prebudila. In vendar se je celo tam potem
zgodilo, da nekateri vaščani niso hodili v cerkev, ko
je bila v času svete maše na programu nadaljevanka
Santa Barbara.
Tudi po deželah ostale krščanske Evrope ni velikih
razlik. Molitev sredi življenja v domačem in delovnem
okolju je praktično usahnila. V krstu prerojeni človek
je brez molitve samo jesenska zemlja. Prejela je rodovitnost od zgoraj, potem pa ne rodi. Temu povsem
logično s časovnim zamikom sledi izginjanje potrebe
po bogoslužju in zakramentu spovedi. Vera začne počasi drseti nazaj v religijo.
V tem pričakovanju binkošti poslušamo, kako se Jezus pred veliko nočjo
pogovarja z Očetom: »Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe,
edinega resničnega Boga ...« Le v
pogovoru, v razmerju z drugim je življenje. Cerkev je po vnebohodu skozi
vztrajno molitev pričakala in doživela
porod. Majhno seme kristjanov z Marijo vztraja v »gornjih prostorih hiše«.
Vedo, da se brez življenja od zgoraj
ne bo nič zgodilo, nič premaknilo. Za
Boga sploh ni pomembno, ali smo kri-

stjani veliki in močni. Pomembno je,
da se damo na razpolago.
Mi danes velikokrat le otožno gledamo v preteklost in tarnamo, starejši nad mlajšimi, starši nad otroki,
duhovniki nad verniki ... Namesto da
bi se ustavili in odprli Bogu, se oprijemamo teh in onih metod. Starši in
duhovniki lahko mislimo, da bomo še
vedno kar sami dosegli to, kar je sad
binkošti. To je podobno neumno, kot
da bi žena hotela priti do poroda, ne
da bi bila noseča.
Cerkev in nekdaj krščanska »zemlja« okoli nas prav zdaj doživlja
porodne bolečine. Zato to niso časi
za žalost, ampak za veselje. Raje se
veselo skupaj z drugimi odpravimo
proti porodnišnici. Povsem normalno
je, da ob tem doživljamo stisko, negotovost in strah.
Papež Frančišek nam že mesece
dopoveduje, naj nehamo vero živeti zase kot lepo »vloženi feferoni«.
Kliče nam, naj gremo ven, naj se nehamo preštevati in spet postanemo
seme. To so binkošti!
Odrešena mama, ki se je nehala
ukvarjati sama s seboj, otroka več
ne zadržuje zase, ampak ga spusti in
daje v svet.
župnik

Obvestila:

TERČELJEV ROD
Nocoj vabljeni na zanimiv
večer. Rodovnik Filipa Terčelja bo z besedo in sliko
predstavil novinar in profesor zgodovine Tino
Mamić. Obiskovalci pa
bodo po predavanju lahko
tudi preverili, ali so morebiti v daljnem
sorodstvu s Filipom Terčeljem.

V Terčeljevem rodovniku je veliko zanimivih podrobnosti, ki podobno kot v
Kristusovem rodovniku kažejo, da gre
za običajnega človeka in da svetništvo ni le privilegij božjih izbrancev.
Ob 19. uri v župnijski dvorani.
SHOD V LOGU
danes popoldne redni mesečni shod v
Logu, tokrat s temo: »Cerkev je občestvo odprtih vrat.«
Od 16. ure spovedovanje, ob 17. uri
sveta maša in litanije z blagoslovom.
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi in češčenju, možnost v četrtek in petek.
OBNOVITEV POSVETITVE
Marijinemu brezmadežnemu srcu lahko
vsak naredi osebno ali
kot družina v tem mesecu. Posvetitev župnij
bomo obnovili v Črničah
pri maši na prvi petek
in v Kamnjah pri večerni maši ob 19.30 na
prvo soboto. V soboto vabljeni že k
tihemu češčenju od 18.30.
OBISK BOLNIKOV
Tokrat bolnike obiskujem v petek od
9. ure kot običajno.
SPOVED IN FILM ZA VEROUČENCE
V tem tednu ni več rednega verouka.
Pridite na filmsko-spovedni popoldan.
Poskrbite (tudi birmanci!) za dobro
redno spoved. Predvsem od staršev
je odvisno, ali bo pri otroku spoved
postala le nekaj občasnega ali pa bo
prav spoved postala moč za otrokovo globlje duhovno življenje in moč v
preizkušnjah.
Če se vam pokrivajo obveznosti, izberete eno od možnosti:

ZA NIŽJE RAZREDE (1. do 4. (5.)):
v četrtek v Črničah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.45 ogled filma do 17.30;
v četrtek v Kamnjah ob 17.00 ogled
filma, ob 17.45 spoved v cerkvi.

SREČANJE ROMARJEV
Romarji v Rim se dobimo pri sveti maši
binkoštne vigilije v soboto ob 19.30
v Kamnjah. Obnovili bomo lansko posvetitev. Pred mašo bo tiho češčenje in
možnost za spoved. Po maši družabno
ZA VIŠJE RAZREDE ((5.) 6. do 9.):
srečanje v dvorani. Vabljeni tudi drugi.
v torek v Črničah ob 16.00 spoved v Pri Bernardu Rijavcu (041 566 992) lahcerkvi, ob 16.30 ogled filma do 18.30. ko naročite posnetke.
v torek v Kamnjah ob 17.00 spoved v
cerkvi, ob 17.45 ogled filma do 19.45; DRAGI PRIJATELJI!
Možnost za spoved tudi na prvi petek Tudi letos vas vabimo na romanje bolnih, ostarelih in invalidov, ki bo na
in soboto pred sveto mašo.
Brezjah v soboto, 21. junija. Odhod
avtobusa bo iz Črnič ob 6.30 in se bo
VEROUČNA MAŠA
ob sklepu verouka bo v Črničah na ustavil na vsaki postaji v obeh župnijah.
binkošti, v Kamnjah pa v nedeljo po V ceni romanja, 15 evrov, je všteto
tudi kosilo in se poravna na avtobusu.
binkoštih.
Prijave sprejemava Stanko Rovtar,
stanko.rovtar@siol.net,
031 249 202, in
ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
julijanabric@gmail.com,
Julijana
Bric,
Mavrično romanje vsako leto poskrbi
za sproščeno razpoloženje, skupno 040 888 420.
pot in doživeto sveto mašo. Letos ne Lepo povabljeni, da se Mariji Pomočnici
bomo mogli pripraviti organizirane- ob obletnici njene milostne podobe zaga prevoza. Kljub temu vabljeni, da hvalimo in priporočimo.
Župnijska karitas
v soboto poromate sami z družino,
sveta maša je ob 11. uri.

MLADI
Dobimo se spet v petek ob 20.30.
ORATORIJ
Zaradi števila in starosti se informativno čim prej prijavite Klari: klaracigoj@gmail.com; 040-593-416,
informacije pri Maticu 041 562 237.

BINKOŠTNA NA VITOVLJAH
Vabljeni na vsakoletni praznik na Vitovljah. Sveta maša je ob 16. uri.
HVALA
Pri ofru na Svetem Pavlu smo zbrali
1.920,00 €. Hvala za vse darove!
Hvala prav vsem, ki ste v nedeljo in
pred njo kakor koli pomagali pri zahvalnem praznovanju na Svetem Pavlu!

POROKA
POD TO GORO ČAVENSKO
V soboto, 7. junija, bosta v Črničah skleŠe lahko naročite knjigo
nila sveti zakon Petra Kosovel in Jerkrajših zgodb Pavla Petra
nej Pavlin. Priporočamo ju v molitev.
Bratine. Začne se na Ortaoni v prvem letu po KriKRST OTROK
stusu in leta 3000 tam tudi
V nedeljo bo prejela sveti krst Neža
konča. Priporočamo v poVodopivec, hči Dragana in Vesne,
globitev in širitev obzorja.
Kamnje 1a. Njeno družino priporoča- Prispevek za tisk je 10 evrov, naročila
mo v molitev.
osebno: 05 36 47 002.

