Bogoslužje:
ponedeljek, 25. 5.,

SVETI PAVEL ob 19.00
za žive in †† dobrotnike
cerkve, p. n. darovalca

GOJAČE ob 20.00
za †† Raftka Krkoča,
p. n. Gojače 33

Filip Neri,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00
v zahvalo za zakrament
svetega zakona

ČRNIČE ob 20.00
za vse †† Leban,
Črniče 26, p. n. darovalcev

sreda, 27. 5.,
Alojzij Grozde,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za †† Angelo in Edija
Čermelja, p. n. svojcev

MALOVŠE ob 20.00
za † Rafaela Cigoja,
p. n. Malovše 35

četrtek, 28. 5.,

Margareta Pole,
mučenka

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona, Staneta in
Marijo Čermelj, Kamnje 3b

ČRNIČE ob 20.00
za † Vesno Rebek,
p. n. darovalca

petek, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

VRTOVIN ob 20.00
v čast Materi Božji,
v zahvalo, Vrtovin 102

RAVNE ob 20.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

sobota 30. 5.,
Kancijan in drugi
oglejski mučenci

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji,
Skrilje 67

ČRNIČE ob 20.00
za † Edvarda Brankoviča,
in †† starše, p. n. Črniče 24

nedelja, 31. 5.,

KAMNJE ob 7.30
za †† Jožko in Alojza Krašna,
p. n. darovalca

Marija, Mati Cerkve
binkoštni ponedeljek

torek, 26. 5.,

NEDELJA SVETE
TROJICE

Obiskanje Device Marije, ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja,
kvatrna nedelja

Gojače 36

KAMNJE ob 10.30
za † Lozar in Čermelj,
Vrtovin 98

Z junijem bo prva nedeljska maša ob 7. uri.

 Za konec
MRTVA – Starejši zakonski par leži v postelji. Mož nežno prime ženo za roko. »Ne dotikaj se me.«
»Zakaj ne?« »Ker sem mrtva.« »Kaj pa govoriš?!« »Ne, ne, vem, da sem mrtva.« »Od kod ti zdaj ta
ideja?« »Zagotovo sem mrtva. Zbudila sem se in danes me pa prav nič ne boli.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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»Ko
pride
Tolažnik,
ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh
resnice, ki izhaja
od Očeta, bo on
pričeval o meni;
in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. Še
veliko vam imam
povedati, a zdaj
tega ne bi prenesli. Ko pa pride
on, Duh resnice,
vas bo uvedel v
vso resnico, ker
ne bo govoril sam
od sebe, temveč
bo povedal, kar bo
slišal, in oznanjal
vam bo prihodnje
reči. Poveličal me
bo, ker bo iz mojega jemal in vam
oznanjal. Vse, kar
ima Oče, je moje,
zato sem vam
rekel: Iz mojega
jemlje in vam bo
oznanjal.«
Jn 16,12–15
Odlomki Božje besede
na binkošti:
1. berilo: Apd 2,1–11
2. berilo: Gal 5,16–25
evangelij:
Jn 15,26–27; 16,12–15

Sveti Duh
Mladi radi gledajo filmsko komedijo Vsemogočni Bruce, z
Jimom Carreyem v glavni vlogi. Bruce nerga zoper Boga,
da ni pravičen. Pa mu Bog omogoči, da za nekaj časa zamenjata vlogi. Bruce postane bog. Stvari vidi »po svoje«
in kmalu nastane popolna zmeda.
Samo v zgodovino ali pa okoli sebe se ozremo in vidimo,
da je zgodba resnična. Človek hoče postati bog. Človek si
Boga predstavlja po svoji meri in ga tudi prej ali slej naredi po svoji meri. Ker nas ta bog razočara, ga zapustimo,
odidemo iz Cerkve, imamo ga le še »za rezervo«. Ko smo
v stiski, ga pokličemo. Takrat mu tudi marsikaj obljubimo.
A še vedno je to bog po naši meri. Še vedno ni Bog, ki
mu dovolimo, da svobodno vstopi v naše življenje. Bolj
ko opazujem, bolj vidim, da je prav to glavna težava za
nevero in glavna pot zapuščanja vere.
Kaj pravzaprav praznujemo na binkošti? Kdo je Sveti Duh?
Kako deluje? Človek je hotel in še vedno hoče postati kakor
Bog. Posledica je babilon. Zmešnjava jezikov. Veliko vemo,
in vendar se ne razumemo. Mislimo, da lahko spoznam drugega človeka, ne da bi ga imeli radi. Mislimo, da lahko spoznamo Boga, ne da bi ga imeli radi. Človek se je hotel dvigniti »po svoje«, toda Bog se je spustil »po njegovo«.
Sveti Duh je življenje Boga. In to
življenje ni neka energija, ampak je Nekdo, je oseba, je
Bog. Ker je oseba, ga ne
moremo narediti po svoji
meri. Mi bi radi prišli do
njega, v resnici pa on želi
priti v nas.
Naše življenje je naravno, ustvarjeno. Ni od vekomaj. Je Božji dar, ki so nam ga
posredovali starši. Življenje Boga

ni ustvarjeno, je drugačno. Zaradi
zavese smrti nam je nedostopno. Ni
nam lahko sprejemati tudi drugega
človeka, ker to ni nekaj naravnega.
Po naravi si človek sicer želi ljubezni,
vendar hoče sam priti do spoznanja
drugega.
Toda naša narava je odprta za Boga.
Sv. Hilarij pravi: »Naša omejenost namreč ni zmožna razumeti niti Očeta
niti Sina. Zato dar Svetega Duha vzpostavlja neki stik med nami in Bogom
in tako razsvetljuje našo vero v težavni resnici božjega učlovečenja. Duha
prejemamo torej zaradi spoznanja.
Človeški čuti bi bili brez koristi za telo,
če bi ne bilo dražljajev, ki jih spodbude
k delovanju. Oči ne koristijo nič, če ni
luči ali dneva. /…/ Na podoben način
ima človeška duša sicer tudi brez daru
Svetega Duha naravno zmožnost spoznati Boga, toda manjkala bi ji luč, da
bi ga res spoznala.«
Binkošti so torej odgovor na željo, da
bi sam postal »vsemogočni Bruce«.
Odgovor na vse naše nerganje zoper
Boga. Odgovor tudi na vse naše nerganje zoper brata in sestro.
Moje srčno voščilo za binkošti je:
Lahko postaneš kakor Bog in hkrati ostaneš človek. Čisto zares! Le pot
je obratna. Dovoli mu vstopiti, dovoli
mu, da se zgodi na njegov način. In
videl boš, kako zelo se bo kmalu poznalo v tvojih odnosih v vsakdanjem
življenju.

VEROUK
Ta teden končujemo
redna veroučna srečanja. Zahvalno mašo
bomo imeli v nedeljo, 14. junija.
Sklep veroučnih srečanj naj ne pomeni konca bogoslužja in krščanskega življenja v družini. Pridružite
se romanju na Sveto Goro in oratoriju. Na obeh poteh bo zelo veselo
in tam ne boš sam.

župnik

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V Črničah se dobimo jutri, v ponedeljek, ob 20.30 samo za eno uro
v učilnici.

ROMANJE OTROK
IN MLADIH NA SVETO GORO
Avtobus bo peljal na
prvo soboto v juniju dopoldne. Povabite
se med sabo, da nas
bo čim več in bo lepo
doživetje. Prijavnica
je na voljo. Prispevek za avtobus je
5€ za enega otroka iz družine, drugi otroci ga ne plačajo. Vabljeni, da
greste zraven mladi kot animatorji,
tudi starši se lahko pridružite. Vračamo se sredi popoldneva, na poti
nazaj gremo na sladoled za vse. Letos nas bo na povezoval »sejalec«.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo jutri, na binkoštni ponedeljek,
v cerkvi ob 19. uri. Lepo vabljeni na
praznik Marije Matere Cerkve, spomin posvetitve cerkve in zahvalno
obletnico lanske blagoslovitve obnovitvenih del.

ZAKONCI
Druga skupina ima srečanje v četrtek ob 20.30 (takoj po maši) v Ka-

mnjah. V torek je skupna sklepna la med slovenskimi
bralci, ki želijo uživazahvalna maša v Vrtovinu.
ti sprotno vsakdanjo
MLADI
hrano. Izbor kratkih
V petek ob 20.30 srečanje. Pri- besedil in bogoslužnih
pravljamo poletni oratorij. Še vedno molitev iz dneva v dan
se lahko pridružite tudi novi mladi je res odličen. Branje
sodelavci.
je konkretno in prebavljivo. Letna naročnina
SKLEP ŠMARNIC
za vse mesečne knjižice je 55,80 €.
V nedeljo sklepamo letošnje
Na polici v cerkvi najdete naročilšmarnice. Lepo jih sami zaključite
nico. Resnično toplo priporočam
že v soboto, ko boste skupaj. Šmarvsem, ki želite živeti z Božjo besedo
ničarji vabljeni na Sveto Goro. Hvala
in bogoslužjem sredi življenja.
vsem, ki ste zvesto ves mesec spremljali in sodelovali.
KONCERT
Prihodnja nedelja je kvatrna, nabirMPZ Janez Svetokriški ob 35.
ko oddamo za semenišče.
obletnici zbora skupaj z CPZ Velike
Žablje vabi na koncert, ki bo v neSTRŽIŠČE
deljo, 31. maja, ob 18. uri v dvoraV soboto, 30. 5., je
ni v Velikih Žabljah.
ob 17. uri v Stržišču
pod Črno prstjo oblePred nami je:
tna maša za duhovnika Vinka Kobala in • četrtek, 4. 6., zapovedani praznik,
procesija SRT v Kamnjah;
ob tem druženje.
•
sobota,
6. 6., romanje otrok na SveŽe sedaj vabljeni dijaki in študente
to
Goro:
tudi na letošnje tedne duhovno• nedelja, 7. 6., shod v Logu, sodeluje
sti. Na spletni strani imate vse teržupnija Črniče;
mine od 5. julija dalje. Skupaj gre• nedelja, 14. 6., zahvalna veroučna
mo letos mladi od 2. do 9. avgusta.
sveta maša;
Družine in drugi odrasli gremo sku- • sobota, 20. 6., obisk dekanije Karlopaj na duhovni konec tedna od čevec ob spominu na padle v Črničah;
trtka, 20. 8., zvečer do nedelje. Prvi • nedelja, 21. 6., šagra sv. Vida v
vikend za družine in odrasle pa je
Črničah;
teden prej, od četrtka, 13. 8.
• četrtek, 25. 6., dan državnosti; misijonska peš pot Danija in Vilme Siter;

• nedelja, 28. 6., šagra na Ravnah in
DUHOVNO BRANJE – MAGNIFICAT
na Svetem Pavlu;
V splošnem pomanjkanju časa ter
•
ponedeljek, 29. 6., začetek oratorija
poplavi podob in informacij je tudi
in
mašniško posvečenje;
duhovno branje izrinjeno iz vsakda•
nedelja,
12. 7., šagra sv. Marjete v
njega življenja. Časa je res malo,
Skriljah.
zato je treba izbrati najboljše. Knjižica Magnificat se je dobro prije-

