Nameni svetih maš:

12. nedelja med letom

ponedeljek, 23. 6., KAMNJE ob 20.00
Edeltruda,
za †† Ivana in Ido Vodopivec,
opatinja
Potoče 50

GOJAČE ob 20.00
za † Antona Košuta,
30. dan

torek, 24. 6.,
Rojstvo Janeza
Krstnika

VRTOVIN ob 8.00
za † Slavka in Jelico Čermelj,
Vrtovin 89
ob 20.00 v Logu: za domovino

ČRNIČE ob 20.00
za † Štefko Pikec,
30. dan

sreda, 25. 6.,
Doroteja,
mati, mistikinja,
dan državnosti

SKRILJE ob 8.00
za †† Kodrič,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 20.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. Malovše 39

četrtek, 26. 6.,
Janez in Pavel,
mučenca

KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa Batagelja
Kamnje 54

ČRNIČE ob 20.00
na čast medžugorski Materi
Božji, p. n. darovalca

petek, 27. 6.,
SRCE JEZUSOVO
Ema Krška,
kneginja

POTOČE ob 20.00
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22

RAVNE ob 20.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

sobota, 28. 6.,
Marijino
brezmadežno srce

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Čavdek in
Bratina, Skrilje 37

ČRNIČE ob 20.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12

29. 6.

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Krkoč,
Potoče 8

SV. PETER IN
PAVEL,
apostola

KAMNJE ob 10.30
V zahvalo
Bogu v čast in zahvalo,
Vrtovin 29a

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

PRAZNIK SREBRNE MAŠE

22. 6. 2014
št. 25

Hoditi po vodi
Kakor je torej po
enem človeku
prišel na svet greh
in po grehu smrt,
tako je smrt prišla
na vse ljudi, ker
so vsi grešili. Greh
je bil namreč na
svetu, preden je
nastopila postava.
In čeprav se greh
ne prišteva, če ni
postave, je vendar
od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi,
ki se niso pregrešili podobno kakor
Adam. On pa je
podoba njega, ki je
imel priti. Vendar
pa z milostnim darom ni tako kakor
s prestopkom. Če
so namreč zaradi
prestopka enega
umrli mnogi, sta se
v veliko večji meri
razlila na mnoge
Božja milost in dar,
in to po milosti
enega človeka, Jezusa Kristusa.
(Rim 5,12–15)

 Za konec
TRAVNATI PAS – Janezek gre z očetom mimo parlamenta in ga zanima: "oče zakaj pa je okoli te stavbe tako širok
pas travnika. Oče odgovori: "To je pa zato, sin, da ne žvenketa tako glasno, ko mečejo denar skozi okna."

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

Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: Apd 12,1–11
2. berilo: 2 Tim 4,6–8.13–19
evangelij: Mt 16,26–33

Žena, ki je bila deset let sužnja alkohola, je hotela
narediti samomor. V svoji neskončni stiski se je zatekla k Mariji: »Vzemi moj obup, vzemi moje strto, zavoženo življenje! Ne morem več naprej!« In Gospod jo je
po Mariji potegnil iz brezna. Po svojih 60-ih letih sedaj
živi isto, in vendar drugo življenje: »Ne vem, kako se
mi je to zgodilo, ampak danes sem najsrečnejša ženska na svetu. Srečna sem kljub svoji usodi. Marija mi
je podarila svoje lastno veselje in odvzela obup.«
Smrt ima mnogo obrazov. Človek lahko še naprej
hodi po tej zemlji in vendar v sebi in v odnosih z drugimi doživlja, kakor da je mrtev. Bog je Adama ustvaril,
da bi bil stalno povezan z njim. In Bog je po človeku,
ki živi v ljubeči povezanosti z njim, tudi ustvarjeni svet
dvigal v svoje Božje življenje. Samo v Božjem življenju
ni smrti. Smrt je prišla na vse po človeku. Namesto da
bi človek dvigal naravo, ga je narava potegnila nazaj
k tlom. Človek bi po Svetem Duhu osvobajal zemljo,
toda zemlja ga je začela zasužnjevati vse do smrti.
Današnja nevoščljivost in zavist med ljudmi je pravzaprav odsev hudičeve nevoščljivosti: Ker jaz nimam,
tudi ti ne boš imel. Ker jaz nisem srečen, tudi ti ne
smeš biti. In človek pada nazaj v zemljo in v smrt.
Mrtvaški prt se danes v pisani preobleki med drugim razgrinja z zaslonov, tablic in telefonov na duše
mnogih otrok in mladih. Koliko odraslih se pogreza pod gladino
življenja v sodobne prefinjene
odvisnosti. To je smrt.
Človek je vendar ustvarjen,
da življenje prejema od zgoraj. Vera ni selitev v neki drug

navidezen duhovni svet. Vera je presaditev tega sveta v življenje Jezusa
Kristusa. Še vedno hodim po isti zemlji, med istimi ljudmi, doživljam isto
usodo, in vendar me nekdo drži nad
gladino. »Ne bojte se, torej,« ponovi
Kristus večkrat. »Vredni ste več kot
mnogo vrabcev.« Po milosti enega
človeka, Jezusa Kristusa, se je Božje
življenje razširilo na vsakega izmed
nas in nas vleče iz sužnosti.
To je edina trdnost. Zaman je vse življenje čakati na neko drugo trdnost.
Vedno se ti bo kaj podiralo pod nogami, vedno boš živel v strahu, kaj
bo, vse dokler ne boš dopustil, da te
On prime za roko in te drži vsak dan
sproti. Ustvarjen si, da si z Nekom
z roko v roki. Sreča ni v trdnih tleh
pod nogami, sreča je v trdnosti, da
si z Njim. Vera je hoja z Drugim in z
drugimi po vodi.
župnik

ŠAGRA NA SVETEM PAVLU
Danes popoldne ob 17. uri bo sveta
maša na Svetem Pavlu. Daroval jo
bo g. škof Metod Pirih in med mašo
nedavno blagoslovljeni nepremični
oltar tudi posvetil.
MOLITEV IN MAŠA ZA DOMOVINO
Na praznik rojstva Janeza Krstnika in predvečer dneva državnosti
se pridružujemo verigi
skupne molitve in posta. V Logu pri
Vipavi bo molitev in sveta maša za
domovino. Ob 19.30 vabljeni k molitvi svetlega dela rožnega venca za
domovino, ob . Naj nas v torek zvečer
v Logu poveže ljubezen do domovine.

SREBRNA MAŠA
Letos v naši škofiji ni
nobenega mašniškega posvečenja. Prav
na praznik apostolov
in mašniških posvečenj bomo v nedeljo
v Kamnjah Bogu v
zahvalo praznovali srebrno obletnico duhovništva rojaka Boža
Rustja. Lepo vabljeni k slovesnosti.
Somaševanje bo ob 10.30. Po maši
bo ofer za srebrnomašnika, dobili
boste spominsko podobico.
Gospodinje ste vabljene, da prispevate nekaj peciva, da se bomo po
maši vsi še ustavili ob prijetnem druženju. Pecivo lahko prinesete v prostor pod župniščem v soboto med 19.
in 20. uro.
Naj bo to zahvalno bogoslužje tudi
zahvala za lansko novo mašo in prošnja za korajžo mladih ter nove duhovne poklice.
DUHOVNI ŠOPEK
Srebrnomašniku
bomo
izročili predvsem naša
skrita premagovanja, darovano trpljenje, molitev,
odpuščanje človeku, obisk svete
maše, dobra dela ...
Svoje duhovne svetove lahko tudi
oddate v škatlico v cerkvi ali brez
tega. Tak šopek, ki ne ovene, je za
duhovnika najlepša podpora za nadaljnje služenje.
Zato vas v teh dneh vabim k vztrajnemu »nabiranju« duhovnih cvetov zanj.Nevidni šopek sestavljajo
preprosta dejanja, odločitve, ki jih
sprejmemo z določenim namenom
za nekoga. Lahko grem s tem namenom k maši, prejmem obhajilo,
grem k spovedi, posebej molim v ta

namen, naredim drobno dobro delo,
žrtvico, darujem kakšen svoj križ,
se čemu odpovem, ...
Na voljo (v cerkvi in na spletu) so
listki, ki jih oddate do predvečera
praznika v škatlico ali pošljete el.
sporočilo. Časa je malo, vendar je
bolj kot količina pomembna ljubezen. Bl. mati Terezija je rekla: delati
majhna dela z veliko ljubeznijo.
MLADI
Dobimo se spet v petek ob 20.30.
KONCERT TERČELJEVIH PESMI
Vabljeni na koncert Terčeljevih pesmi, ki bo na dan državnosti, 25.
junija ob 19. uri v župnijski cerkvi
angelov varuhov na Otlici.

edini "srednik med Bogom in ljudmi"
(1 Tim 2,5), je to duhovništvo dopolnil
in dovršil. Po Kristusi lahko posvečeno duhovništvo obstaja le še v Kristusu, v Kristusovi daritvi na križu in po
Kristusovem klicu ter apostolskem
poslanstvu.
Srebrna leta srebrnih dni
in val morja, ki se srebri
srebrni kelih, srebro patene,
zatrt navdih za mik Sirene,
le božji klic in zvest pastir;
tolažba čredi, v srcu mir.
Berta Golob

***

STRŽIŠČE VABI
Tudi letos lahko prejmete duhovno hrano, počitek, sprostitev in nove
ORATORIJ
osebne vezi v Stržišču
Še se lahko prijavite na
pod Črno prstjo. Letos
mini oratorij »Na tvo- bo rdeča nit tema ZNAMENJE.

jo besedo«. Prijavite se
Klari na telefon 040 593
416. Mladi pripravljajo vsebino, ki
povezuje vsakdanjo zaigrano zgodbo, pogovor, katehezo, skupno kosilo, delavnice, igre. V torek se bomo
odpravili na pot. Starši boste prišli
po otroke vsak dan ob 17. uri.
Začeli bomo v ponedeljek, 30. 6.,
zjutraj v prostorih, okolici in na igrišču v Kamnjah. Informacije najdete
pri voditelju Maticu Ferjančiču 041
562 237.

***
Iz YOUCATA – katekizma za mlade
Kako Cerkev razume zakrament
mašniškega posvečenja?

Duhovniki Stare zaveze so videli svojo nalogo v posredovanju med nebeškim in zemeljskim, med Bogom in
njegovim ljudstvom. Ker je Kristus

1. teden od 6. do 13. 7., dijaki; vodita Tomaž Kodrič in Vinko Lapajne
2. teden od 13. do 20. 7., dijaki; vodita
Slavko Rebec in Cvetko Valič
3. teden od 20. do 27. 7., študentje in izobraženci; vodijo Tomaž Kodrič, Primož Erjavec in Alan Tedeško
4. teden od 27. 7. do 3. 8., dijaki; vodijo
Jože Pegan, Marko Kos in Jože Pacek
5. teden od 3. do 10. 8., dijaki; vodijo Jože
Jakopič, Rafko Klemenčič, Sandi Skapin in
Danilo Kobal
Mladi pari od 10. do 13. 8., vodi Slavko Rebec; od nedelje od 19. ure do srede do 13. ure
Družine, zakonci in drugi odrasli:
I. vikend od 21. do 24. 8.; vodita Rafko Klemenčič in Milan Stepan
II. vikend od 28. do 31. 8.; vodita Lojze Milharčič in Danilo Kobal
Prispevek za teden duhovnosti je 65,00€,
prijavite se župniku ali Danilu Kobalu
041/860 640; danilo.kobal@vrn.si.
Za osnovnošolske otroke zelo priporočam
poletne tene v Kamnjem dolu. Poglejte
termine na www.eden.rkc.si.

