Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 6.,
Justin,
mučenec

torek, 2. 6.,
Marcelin in Peter,
mučenca
sreda, 3. 6.,
Janez XXIII.,
papež,
četrtek, 4. 6.,

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
Peter Veronski,
redovnik

prvi petek, 5. 6.,
Bonifacij,
škof in mučenec

prva sobota, 6. 6.,
Bertrand Oglejski,
škof

nedelja, 7. 6.,

DESETA NEDELJA
MED LETOM
Prvi mučenci tržaške
Cerkve

KAMNJE ob 20.00
za †† Slejko,
Potoče 2

VRTOVIN ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Janeza in Hedviko
za † Marjana Fišerja
Peterka, p. n. darovalca
in †† iz družine, p. n. Črniče 24
od 19.30 spoved
MALOVŠE ob 20.00 (v Skriljah ni svete maše)
za vse †† Šinigoj,
p. n. Malovše 30
KAMNJE ob 19.00
v čast sv. Rešnjemu telesu
in Materi Božji,
Potoče 50

nedelja Svete Trojice

GOJAČE ob 20.00
za †† Franca in Zoro Ukmar,
p. n. Ravne 33

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Krkoč,
p. n. darovalca

procesija SRT

od 18. ure spoved
za veroučence in odrasle
ČRNIČE ob 20.00
za † Leopolda Slamiča in †† iz družine,
Črniče 67d
v zahvalo, p. n. Vrtovin
od 19.00 spoved za veroučence in odrasle; po maši češčenje
ob 11. uri na Sveti Gori
ČRNIČE ob 20.00
za otroke in njihove družine
na čast Materi Božji za
zdravje,
p. n. Črniče 24
KAMNJE ob 18.00
v zahvalo ob zlati poroki,
Anica in Jože Fegic, Šturje
SKRILJE ob 7.00
za † Marijo Vrčon,
Skrilje 45a
ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana in Pavlo Kodrič,
p. n. Črniče 70a
KAMNJE ob 10.30
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

31. maja 2015
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Tisti, ki se ljubijo
Enajst učencev
se je odpravilo v
Galilejo na goro,
kamor jim je bil
Jezus naročil.
Ko so ga zagledali, so se mu
do tal priklonili,
nekateri pa so
dvomili. Jezus
je pristopil in
jim spregovoril:
»Dana mi je vsa
oblast v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in
poučujte vse
narode. Krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in
Svetega Duha in
učite jih izpolnjevati vse, kar
koli sem vam
zapovedal! In
glejte: jaz sem z
vami vse dni do
konca sveta.
Mt 28,16–20

v Logu pri Vipavi ob 17. uri za župnijo

 Za konec
KAJ JE POTREBNO – Pri verouku katehet vpraša: »No, otroci, kaj morate najprej storiti, da so vam
odpuščeni grehi?« Janezek dvigne roko in odgovori: »Najprej moramo grešiti.«
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

Odlomki Božje besede
na praznik SRT:
1. berilo: 2 Mz 24,3–8
2. berilo: Heb 9,11–15
evangelij:
Mr 14,12–16.22–26

Pred leti je bil iz Vatikana v Vietnam poslan odposlanec. Poizvedel naj bi, koliko je tam še kristjanov in kakšno je stanje
vere. Iskal je in ni več našel kristjanov. Ko se je že odpravljal
nazaj, mu je nekdo v gostilni dejal: »Mislim, da vem, koga
pravzaprav iščete. Verjetno sprašujete po tistih, ki se ljubijo.« Priskrbel mu je ljudi, ki so ga peljali v notranjost dežele.
In tam je našel žive male krščanske skupnosti. Vietnamci jih
niso imenovali kristjani, ampak »tisti, ki se ljubijo«. V njihovem jeziku je to ena sama beseda.
Po čem ljudje poznajo kristjane v zadnjih nekaj stoletjih?
Na kaj v današnji medijski kulturi pomisli sodobni ranjeni
človek, ko sliši Cerkev, kristjani? In vsi skupaj se lahko vprašamo, na kaj pomislimo, ko slišimo Bog, Sveta Trojica?
Jezusovo povstajenjsko naročilo: »Pojdite torej in poučujte vse
narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«
smo skrčili predvsem na »poučujte«, zanemarili pa »krščujte
v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«. Bog je občestvo treh
oseb, ki se ljubijo. Tega kristjani niso znali razložiti, kaj šele »v
šoli« naučiti. Kristjani so v živih obdobjih krščanstva resnico
razodeli. Med »naučiti« in »razodeti« je neskončna razlika. Tudi
med »naučiti« in »živeti« je neskončna razlika.
Pregovor pravi, da se skrajnosti dotikajo. Tako se je zgodilo:
veliko smo poučevali, zato je danes toliko verskega neznanja, nepoučenosti. Včasih za šalo vprašam odrasle: »Lahko
na pamet poveste nekaj stavkov iz Svetega pisma?« Pogosto
se zgodi, da se ne spomnimo skoraj nobenega. Znamo pa
na pamet »resnice«, da je
Bog vsemogočen, da je
večen, vseveden. Znamo na pamet, da so tri
Božje osebe … Na pamet
povedati, kaj to pomeni
za življenje, pa je težko, ker je za to potrebna
izkušnja. Če smo zadnja

stoletja otrokom za stenami domače
hiše imeli navado povedati, da je vera
predvsem »nauk, kako je treba živeti«,
nismo pa jim znali povedati, kaj se je
z nami zgodilo pri krstu in kaj se je z
nami odraslimi zgodilo, ko smo pozneje
odkrivali vero, potem je odpad mladih
generaciji povsem logična posledica.
Jezus je učence poslal poučevat z
»dogodkom«: »Poučujte in krščujte.«
Zgodilo se je, da smo »poučujte« razumeli kot šolo. In ljudje nas poznajo
po nauku in moralizmu. Oboje je neločljivo od krščanstva. Hudo pa je, ko to
dvoje postane temeljno. Toda Jezusovo naročilo »poučujte«, »učite jih izpolnjevati …« je najprej pripovedovanje o
tem, kaj se je z nami zgodilo. Zato smo
krščeni. In šele, ko si doživel krst, lahko
razumeš nauk o Bogu in o življenju.
Ob tej nedelji se lahko vprašam, na
kaj pomislim, ko slišim »Sveta Trojica«. Kako daleč smo od tega, da bi
najprej pomislili na »tiste, ki se ljubijo«. Tudi danes se na zunaj zdi, kakor
da nas v deželi skoraj ni več. Pa to ni
res. Pojdimo tudi mi v notranjost dežele. Začnimo zopet preprosto živeti iz
tega, da smo krščeni v Imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha. Samo zato je
mogoče sredi sveta živeti na drugačen
način. Nismo se le naučili živeti, ampak
smo bili krščeni v življenje tistih, ki se
ljubijo med seboj. Mogoče je živeti na
Božji način v notranjosti sveta skrhanih in podrtih odnosov.
To je praznik Svete Trojice. Ljudem
povejmo samo to: Je mogoče!

kot običajno procesija po vasi. Vabljeni k sodelovanju. Prvoobhajanci
v oblekah potresate
cvetje. Tudi drugi otroci vabljeni, da
na ta način počastite Jezusa v sveti
hostiji. Ob prvem petku in sklepu
verouka veroučenci s starši poskrbite za zakrament sprave.
JUTRANJA NEDELJSKA MAŠA
bo odslej ob 7. uri.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom in češčenju.
Obisk bolnih in starejših tudi v petek
dopoldne.
FILM IN SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu ni več rednega verouka (ima pa ga v obeh župnijah 6.
razred, ki je imel šolo v naravi). Od
sklepu velikonočnega časa in prazniku svetega Rešnjega telesa tudi
otroci poskrbite za reden mesečni
prejem zakramenta sprave.
V torek za veroučence v Kamnjah:
ob 16. uri spoved, potem film za vse
v učilnici do 17.30.
V petek za veroučence film v Črničah ob 18. uri v učilnici, nato od 19.
ure spoved v cerkvi.
Možnost tudi na praznik pred mašo.

MLADI
V petek ob 20.30 srečanje. Pripravljamo poletni oratorij. Pridruži
župnik
se veseli druščini mladih animatorjev, povabi prijatelja.

PRAZNIK SRT
V četrtek je slovesni in
zapovedani praznik
svetega Rešnjega telesa in krvi.
Sveta maša in procesija. V Kamnjah

POPOLDNE V KAMNJAH
ima srečanje v ponedeljek, 1. 6.,
ob 16h. To bo zaključno srečanje v
letošnjem šolskem letu.

ROMANJE OTROK IN MLADIH
Avtobus za Sveto
Goro v soboto
pobira od 8. ure iz
Dobravelj po vaseh.
Zaradi števila se prijavite. Kar nekaj se nas je že zbralo
in bo veselo! Povabite se med sabo.
Prispevek za avtobus je 5€ za enega
otroka iz družine, drugi ga ne plačajo. Za odrasle tudi 5€ na družino.
Vabljeni, da greste zraven mladi kot
animatorji, tudi starši se lahko pridružite. Vračamo se do 15. ure, na
poti nazaj gremo na sladoled za vse.
Letos nas bo povezoval »sejalec«.
SHOD V LOGU
Na junijskem mesečnem shodu v Logu
je v nedeljo za sodelovanje na vrsti
župnija Črniče. Od 16. ure je spovedovanje. Vabljeni k sveti maši ob 17.
uri. Poleg pevcev k sodelovanju lepo
vabljeni tudi strežniki. Tema junijskega shoda je družina in zakramenti.
TERČELJEV POHOD
V soboto, 6. 6., vabljeni tudi na Terčeljev pohod na Goro. Pohodi iz smeri: Šturje (izpred Terčeljevega spomenika) ob 7. uri; tudi od drugod, z
Otlice pa ob 8. uri izpred cerkve.
Zbiranje na gozdni jasi ''Pod ta novo
potjo'', ki leži na Taloški domačiji
(Kovk 19, 5273 Col). Ob 9.30 bo molitvena ura, ob 10. uri sveta maša;
somaševanje vodi ajdovski župnik
Franc Likar, po maši oblikujejo kulturni program Vipavski tamburaši. Če bo
slabo vreme, prireditev odpade.

Prijavite se Stanku Rovtarju 031 249
202; 364 63 42, stanko.rovtar@siol.net ali
Julijani Bric, 040 888 420, julijanabric@
gmail.com. Somaševanje bo vodil nadškof Stanislav Zore. V ceni romanja,
15 evrov, sta všteta prevoz in kosilo v Begunjah. Plačate na avtobusu.
Lepo povabljeni k Mariji Pomočnici
ter k bratom in sestram.
Župnijska karitas
ORATORIJ
Prijave za oratorij od 29. 6. do 3. 7.
sprejema Špela Rustja 040 501 304;
spela.rustja@gmail.com. Vabljeni otroci
od prvošolcev 2015/16 do animatorjev (9. razred in srednješolci, študentje).
PREDSTAVA V KAMNJAH
Na vabilo ŠKTD Kamnje - Potoče bo
v dvorani Doma krajanov v nedeljo
7. junija ob 19. uri nastopila dramsko
pevska skupina Zarja Ajdovščina na
tematiko, tretjega življenjskega obdobja. Prisrčno vabljeni!

Pred nami je:
• nedelja, 14. 6., zahvalna veroučna
sveta maša v obeh župnijah;
• sobota, 20. 6., romanje bolnikov,
invalidov in ostarelih na Brezje;
• sobota, 20. 6., obisk dekanije Karlovec ob spominu na padle v Črničah;
• nedelja, 21. 6., šagra sv. Vida v Črničah;
• četrtek, 25. 6., dan državnosti; misijonska peš pot Danija in Vilme Siter;
• nedelja, 28. 6., šagra na Ravnah in
na Svetem Pavlu;
• ponedeljek, 29. 6., začetek oratorija
in mašniško posvečenje;
ROMANJE NA BREZJE
• nedelja, 12. 7., šagra sv. Marjete v
V soboto, 20. junija, vabljeni na
romanje bolnih, ostarelih in invalidov Skriljah.

na Brezje.

