Bogoslužje:
ponedeljek, 15. 6.,
Vid,
mučenec

KAMNJE ob 20.00
za †† Marijo in Alojza Valiča,
Kamnje 63

GOJAČE ob 20.00
za vse †† Mali,
p. n. darovalca

torek, 16. 6.,
Beno iz Meissna,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 71b

ČRNIČE ob 20.00
za † Vidota in Jolando
Kodrič, p. n. Črniče 70

sreda, 17. 6.,
Rajner,
samotar

SKRILJE ob 20.00
za †† Stanka in Vido
Čermelj, Skrilje 37

MALOVŠE ob 20.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

četrtek, 18. 6.,
Elizabeta iz Schönaua,
redovnica, vidkinja

KAMNJE ob 20.00
za † Ivana Kočevarja,
Potoče 23

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Peršič, Vrtovin,
p. n. Črniče 63

petek, 19. 6.,
Nazarij,
prvi koprski škof

VRTOVIN ob 20.00
za † Dorico Vodopivec,
Vrtovin 71b

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

sobota, 20. 6.,
Florentina,
devica

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Novinc,
Skrilje 67

ČRNIČE ok. 11. ure
somaševanje: romarji
s Hrvaškega

VRTOVIN ob 17.30
za novoporočenca
Nives in Jurija

ČRNIČE ob 20.00
za † Lojzeta Podgornika,
p. n. Črniče 12

nedelja, 21. 6.,

v Kamnjah samo ena sveta maša

DVANAJSTA
NEDELJA
MED LETOM

KAMNJE ob 8.30
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b

Alojzij Gonzaga
redovnik

ČRNIČE ob 10.00
za †† Rada in Lidijo Fišer in †† Fišer-Hvalič,
Gojače 3c
za župnijo
p r o c e s i j a S RT
ob 16.00 slavilni koncert v cerkvi

11. nedelja med letom

14. junija 2015
št. 24/15

Kar se še ne vidi
»Kako naj ponazorimo Božje
kraljestvo in s
kakšno priliko
naj ga predstavimo? Takšno
je kot gorčično
zrno, ki je takrat,
ko se vseje v
zemljo, manjše
od vseh semen
na zemlji. Ko
pa je vsejano,
raste in postane
večje od vseh
zelišč in naredi
velike veje, tako
da morejo ptice
neba gnezditi v
njegovi senci.«
V mnogih takih
prilikah jim je
govóril besedo,
kakor so jo pač
mogli poslušati.
Brez prilike pa
jim ni govoril;
a svojim učencem je posebej
vse razlagal.
Mr 4,30–34

 Za konec
NOVA OBLEKA – »Dragi, zakaj me ne vzameš s seboj na službeno potovanje v London?« »Saj sem ti že povedal, da bom
imel veliko obveznosti in sestankov in bi se ti medtem dolgočasila.« »Jaz bi si med tvojimi obveznostmi nakupila nekaj
oblek v londonskih trgovinah.« »Saj si obleke lahko kupiš tudi doma.« »Hvala, dragi! Ravno to sem želela slišati od tebe.«

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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Job 38,1.8–11
2. berilo: 2 Kor 5,14–17
evangelij: Mr 4,35–41

Molitev kitajskega kristjana se je glasila takole: »Gospod,
zbudi svojo Cerkev in začni pri meni. Gospod, daj, da povsod na zemlji zavlada mir, in začni pri meni. Gospod, prinesi
svojo ljubezen in resnico o vsem svetu in začni pri meni.«
Ta molitev se mi zdi zelo primerna za naše razmere. Ko se
pogovarjam z ljudmi, večkrat zaznam občutek, kot da se ne
da nič spremeniti. »Kaj pa bo koristilo, saj tako drugi odločajo,« radi rečemo. Kako lepo je videti zagnance po naših
vaseh, ki gojijo veselje nad tem, da nekaj naredimo skupaj,
da se lotimo nečesa, »kar se ne splača«.
Jezus je s svojo priliko o gorčičnem zrnu pokazal, da gre
svet naprej po stvareh, ki se ne splačajo. Božje kraljestvo je
»manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in
postane večje od vseh zelišč …« Ne samo oni kitajski kristjan,
tudi mi bi radi začeli pri sebi. Vendar se mi zdi, da nas pri tem
ustavlja danes največja ovira, da ne verjamemo. Preprosto ne
verjamemo, da je mogoče. Zakaj? Ker se nič ne pozna.
Gorčično zrno zelo jasno pokaže, da svetu ne vlada videz. Danes se zdi, da vlada prav ta. Gorčično zrno pokaže,
da videzu sledi tekmovalnost, tekmovalnosti pa strah zase.
Temu sledi globoko občutje, da sem nevreden. Potem lahko
sledi iskanje pozornosti, glodanje drugih, razžiranje sebe
ali pa obup. In vendar to vladanje videza ne bo
trajalo dolgo. Na koncu bo ostalo,
kar je padlo v zemljo. Kar je ostalo zunaj, je videz.
Jezusovi učenci so to skrivnost
gorčičnega zrna razumeli šele po
»polomu«, po veliki noči. Prej so
si predstavljali, da bo Cerkev kar
»uspešna«. Mislili so, da bodo vedno delali z množicami. Množice
so Jezusu sledile prej, v času govorov in čudežev. V velikem tednu

so množice odšle. In morale so oditi,
sicer prvi kristjani ne bi razumeli, da
Božje kraljestvo ni v množicah. Samo
tako so lahko razumeli, zakaj se zbiramo pri sveti maši. Saj se samo v sveti
maši do konca dogaja skrivnost poraza.
K maši je treba iti zato, ker je nekoristna. »V veri hodimo in ne v gledanju,« pove Pavel Korinčanom, ki so
kmalu po prejemu krsta hoteli biti kar
uspešni.
Sveta maša nas bo obvarovala, da
bi postajali sužnji tega, kar se vidi. V
Lancianu v Italiji se je zgodil evharistični čudež. Pet neenakih kepic evharistične krvi imajo še danes shranjene in se vidijo. Skupaj tehtajo 15,85
gramov. Prav toliko tehta vsaka izmed
njih. Fiziki ne bodo tega nikoli razložili.
To je skrivnost gorčičnega zrna. V
Božjem kraljestvu bo drugačna matematika. Kar si naredil majhnega, se
bo poznalo v celoti. Gospod, zato začni pri meni!

Tadej Vindiš prihaja s
Štajerskega
in je s skupino znan v
slovenskem
prostoru po
številnih pesmih sodobne duhovno
ritmične bogoslužne glasbe, zlasti za
mlade. Povabite tudi znance na lepo
doživetje ob 16. uri v župnijski cerkvi (prostovoljni prispevki).
Potem vabljeni k osnovni šoli na nadaljevanje krajevnega praznovanja.
SPREMENJEN RED NEDELJSKIH MAŠ
V nedeljo bo zaradi župnijske šagre
v Črničah spremenjen red svetih
maš. V Kamnjah bo samo ena, in
sicer ob 8.30!

ADORACIJA
Pred župnijskim praznikom bo v četrtek od 21.
do 22. ure češčenje pred
župnik
Najsvetejšim v Črničah.
Lahko pridete kadar koli za celo uro
ali za nekaj časa. Verjemimo v moč
ŠAGRA SVETEGA VIDA
take molitve!
Vabljeni na praznovanje sv. Vida
v Črničah. Slovesno sveto mašo ob OBISK HRVAŠKIH ROMARJEV
10. uri bo vodil rojak frančiškan p.
V soboto nas v Črničah obiščejo roVid Lisjak. Sveto marji s Hrvaškega, iz dekanije KarRešnje telo bomo lovec, s katerimi nas družijo pokojni
počastili s proce- na črniškem vojaškem pokopališču.
sijo skozi naselje. Okrog enajste ure bodo imeli sveVabljeni, da lepo
to mašo v cerkvi v Črničah, lahko se
pripravite kapelipridružite, potem obiščejo pokopace in se ponudite
lišče. Vabljeni, da po svojih močeh
za pomoč pri pro- prispevate kakšno pecivo za pogocesiji.
stitev (pustite pri Kosovelovih).
POPOLDANSKI SLAVILNI KONCERT
ROMANJE NA BREZJE
Praznovanje nadaljujemo popoldan s Še se lahko (čim prej, 031 249 202;
slavilnim koncertom skupine Svetnik. 040 888 420) prijavite za sobotno

romanje bolnikov, invalidov in starejših
na Brezje. Ob 10. uri
sveta maša, nadškof
Zore, sledi druženje in
kosilo. Avtobus odpelje
ob 6.30 iz Črnič in pobira po vaseh.
POROKI
V soboto bosta v Vrtovinu ob 17.30 sklenila sveti
zakon Nives Bajc s Cola
in Jurij Karidi iz Vrtovina. Ob 17.00 pa bosta pri Sv. Martinu
(Brje) sklenila sveti zakon Tanja Petrič z Brij in David Slejko iz Črnič.

od 29. 6. do 2. 7. Sporočite prijavo in
starost otroka (od 1. razreda 201516 naprej) Špeli Rustja na 040-501304 ali na spelarustja@gmail.com.
MLADI
Poletno Stržišče
vas pričakuje. Na
spletu so datumi,
prijavite se župniku
ali na 041 860 640.
Vabljeni tudi na druga srečanja,
možnost tednov Taizeju. Za osnovnošolce zelo priporočam tedne v
Kanjem Dolu.
Poletni festival Mladih v Medžugorju, http://www.mladifest.com,
možnost organiziranega odhoda:
041 561 518.
Poletni tabor za dekleta »Sezi višje«, Wojtyla izziva. Škofja Loka, od
19 do 24. julija FB: wojtywaizziva.

AKCIJA NA SVETEM PAVLU
V soboto vabljeni, kdor lahko, da
skupaj uredimo okolico na Sv. Pavlu. S seboj prinesite kakšno orodje
(grablje, kosilke …) in kakšen priboljšek. Predvsem košnja trave, čiščenje KONCERT V ŠEMPASU
poti. Dobimo se v soboto ob 9. uri.
Ob koncu veroučnega leta bo danes,
14. junija, ob 19. uri v okviru zboPOD VEDRIM NEBOM V VRTOVINU
rovskih srečanj v Šempasu koncert
V soboto ob 19.30 bo v Vrtovinu sakralne glasbe. Sodelovali bosta
pred cerkvijo prireditev Pod vedrim vokalna skupina Radost iz Godoviča
nebom. Nastopilo bo enajst zborov. in Moški pevski zbor Provox. Vstop
Lepo vabljeni.
prost. Lepo vabljeni.
KRESOVANJE ZA LJUBEZEN IN MIR
Družine, zakonce in vse že sedaj lepo Pred nami je:
vabimo na kresovanje za ljubezen in • četrtek, 25. 6., dan državnosti; misimir; na praznik državnosti, 25. junijonska peš pot Danija in Vilme Siter;
ja, zvečer. Zakonca Vilma in Dani Si- • nedelja, 28. 6., šagra na Ravnah in
ter bosta vlila novega poguma vsem,
na Svetem Pavlu;
ki v teh časih še kako potrebujemo • ponedeljek, 29. 6., začetek oratorija
in mašniško posvečenje;
moči pri vsakdanjih odnosih.
ORATORIJ
Animatorji z veseljem pričakujejo poletni živ žav, petje, kateheze, povezovanje, prijateljstva … na oratoriju

• nedelja, 12. 7., šagra sv. Marjete v
Skriljah.

