Bogoslužje:
ponedeljek, 22. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89

GOJAČE ob 20.00
za †† Zvonota in Marijo
Bovcon ter vse †† Podgornik,
p. n. Gojače 3c

VRTOVIN ob 20.00
za † Marijo Šatej,
Vrtovin 35

ČRNIČE ob 20.00
za † Benjamina Valiča,
p. n. Črniče 25

Rojstvo
Janeza Krstnika

SKRILJE ob 20.00
za †† Ivanko in Karla
Bradasca, Skrilje 10

MALOVŠE ob 20.00
na čast Materi Božji,
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. darovalca

četrtek, 25. 6.,
Dan državnnosti
Doroteja iz Montauna,
mati, mistikinja

KAMNJE ob 18.00
za slovensko domovino
in slovenske družine
ob 17.00 adoracija

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Bovcon in ††
iz družine, p. n. Črniče 67d

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

VRTOVIN ob 20.00
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

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

sobota, 27. 6.,
Ciril Aleksandrijski,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 8.00
v dober namen,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 17.30
za novoporočenca
Blaža in Tjašo
za † Lojzko Peršič in vse ††
iz družine. p. n. Črniče 25

Ahacij in tovariši,
mučenci

torek, 23. 6.,
Agripina,
mučenka

sreda, 24. 6.,

nedelja, 28. 6.,

v Kamnjah ni jutranje svete maše

TRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM

ČRNIČE ob 7.30
za †† Jožefa in Ivanko ter vse †† Podgornik,
p. n. darovalca

Irenej Lyonski,
škof in mučenec

RAVNE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Kravos, Potoče 50
SVETI PAVEL ob 17.00
za †† Pavla Podgornika in Tamaro Likar, Vrtovin 24

12. nedelja med letom

21. junija 2015
št. 25/15

Imeti Kristusa ali biti z njim
Ko so odslovili
množico, so ga
vzeli s seboj v
čolnu, v katerem
je bil. Tudi drugi
čolni so pluli z
njim. Nastal je
velik vihar in
valovi so pljuskali v čoln, tako
da je bil že poln
vode. On pa je bil
na krmi in je spal
na blazini. Zbudili so ga in mu
rekli: »Učitelj,
ti ni mar, da se
potapljamo?« In
vstal je, zapretil
vetru in rekel
morju: »Utihni!
Molči!« In veter
se je polegel in
nastala je globoka tišina. Njim pa
je rekel: »Kaj ste
strahopetni? Ali
še nimate vere?«
Mr 4,36–40

(ob zelo slabem vremenu v Vrtovinu ob 18.00)

 Za konec
RECEPT – »Doktor, zdaj nimam denarja, da bi vam plačal zdravljenje. Vam bom pa v oporoki zapisal del
premoženja. Ste za to?« »Seveda sem! Sedaj mi pa vrnite recept, da vam bom predpisal nekaj drugega.«
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

»Ravno ko smo prišli do tega, da bi se lahko imeli lepo, se
je zgodilo …« »Komaj smo se izvlekli iz bolezni, pa je prišlo
nekaj drugega …« »Komaj smo dočakali, potem pa …« Še in
še se nam zgodijo take in podobne zgodbe.
Tako se je zgodilo tudi učencem v čolnu. Nadaljuje se skrivnost gorčičnega zrna. Ravno ko so prišle velike množice in
so Jezusa hoteli postaviti za kralja, jim je povedal, da Božje kraljestvo ni tako, ampak je majhno. Prej mora umreti,
šele nato postane večje od vsega. Učence zato takoj pošlje
na vodno gladino in na »drugo stran«. Toda učenci še niso
mogli razumeti. Pričakovali so, da bodo Kristusa počasi vsi
ljudje sprejeli. Pričakovali so množice tudi na drugi strani
jezera.
Bili so vzhičeni in polni pričakovanja ob novem svežem
vetru, ki ga je prinesel Jezus. In tedaj, sredi morja, nenaden veter, naenkrat razburkano morje. Sredi življenja,
sredi poti nas doletijo valovi. In Bog marsikdaj tudi v našem
čolnu spi na krmi. Zakaj? Zato, ker dobro ve, kakšni smo.
Brez teh viharjev sredi odprtega morja bi Boga še naprej
imeli za čudodelnika. Božje kraljestvo bi usmerili samo v ta
svet, samo na to stran smrti.
Podobno se je zgodilo pravičnemu Jobu v stari zavezi.
Podobno se je zgodilo Pavlu v novi
zavezi. Prej Kristusa in Cerkve ni mogel razumeti in
sprejeti. Preganjal ga je.
Pravi, da je prej tudi
on Kristusa poznal »po mesu«.
Sedaj »ga ne poznamo več tako.
Če je torej kdo v
Kristusu,
je

nova stvaritev.« Kristus sedaj hodi po
vodi. On je ustvaril veter, vodo, naravne zakone. Ko bo šel skozi veliko noč,
bo našo naravo preobrazil, združil jo
bo z Bogom. In samo skupaj z njim bo
narava šla tja, kamor jo je Bog namenil od začetka.
Ko nam gre dobro, tako hitro pozabimo nanj. Zanesemo se na druge stvari. Kakor prvi apostoli tudi mi, kristjani, vzamemo Jezusa v čoln, vendar »ta
glavni« postanemo mi. In on zaspi, ko
začnemo delati v imenu Boga in ne z
Bogom. Jezus nam obljublja srečo, a
to srečo si prej ali slej začnemo predstavljati po svoje. Sreča, ki nam je namenjena, je tako velika, da je vredno
rajši doživeti valove, kot iti mimo nje.
Kolikokrat nas življenje prisili, da
vstanemo in zopet zbudimo Jezusa.
Kolikokrat nas je že s tem naučil, da
biti kristjan ni v tem, da imamo Jezusa, ampak da smo z Jezusom. Med
imeti nekoga ali biti z njim pa je velika
razlika. V sebi in okoli sebe lahko doživljamo strah, valove, noč in nasprotni
veter. Včasih se zdi, kakor da je zlo
močnejše od dobrega. Zlo ima moč le,
dokler nismo zares z Njim.

KRESOVANJE ZA LJUBEZEN IN MIR
V četrtek, na
praznik državnosti, bo v Kamnjah
maša za domovino in družine.
Na pešpoti »od
skupine do skupine za dobro družine« se bosta tu ustavila Dani in
Vilma Siter. Vabljeni, da se v četrtek pridružite zakonci, družine in
vsi. Že danes, v nedeljo, bo v Marijini cerkvi v Logu pri Vipavi ob 19.
uri sveta maša za družine, po maši
njun nagovor.
Po tridnevnem predahu bosta nadaljevala pot proti Kamnjam.

ŠAGRA IN
POPOLDANSKI SLAVILNI KONCERT
Ob praznovanju svetega Vida ste popoldne
vabljeni na slavilni
koncert skupine Svetnik v župnijski cerkvi v Črničah ob
16. uri. Po koncertu sledi krajevno
praznovanje na igrišču.

POROKA
V soboto bosta v Črničah ob 17.30 sklenila
sveti zakon Tjaša Čehovin iz Branika in Blaž Silajdžič
iz Črnič. Mlado družino priporočamo v molitev.

V ČETRTEK vabljeni v Kamnje.
Ob 17. uri na
adoracijo za domovino in družine, s tem se
skupaj z drugimi
vključujemo v verigo molitve inposta za domovino.
Ob 18. uri k sveti maši, po maši
pa k poslušanju nagovora Vilme in
župnik
Danija. Nato vsi vabljeni na kresovanje ob skupnem loncu jote na
travniku za župniščem.
Pridi, razpihajmo žerjavico.

V NEDELJO DVE ŠAGRI
V nedeljo bo spet spremenjen urnik svetih maš. Dopoldne ob 9. uri
je šagra sv. Janeza in Pavla na
Ravnah, popoldne šagra sv. Pavla
z mašo na Svetem Pavlu ob 17.
uri (če bo zelo slabo vreme, ob 18.
uri v Vrtovinu). Po maši se ustavimo ob kakšni dobroti in druženju.
Lepo vabljeni. Zato v nedeljo ni jutranje svete maše v Kamnjah.

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 MedžuHVALA
gorju, http://www.mladifest.com,
vsem, ki ste poskrbeli za beljenje in možnost organiziranega odhoda:
popravila na cerkveni strehi v Črni- 041 561 518.
čah, za vzdrževalna dela na Svetem
Poletni tabor za dekleta »Sezi višPavlu in čiščenju okolice. In hvala
je«, Wojtyla izziva. Škofja Loka,
vsem, ki ste sodelovali pri praznood 19. do 24. julija FB: wojtywavanju šagre sv. Vida.
izziva.
Naj bo poletje ne bo čas, da se
MLADI, ORATORIJ
zpraznimo ampak izpolnimo za
Mldi se dobimo v petek ob 20.30. napej.
Animatorji z veseljem pričakujejo
poletni živ žav, petje, kateheze,
Pred nami je:
povezovanje, prijateljstva …
• ponedeljek, 29. 6., začetek oratorija
Sporočite priin mašniško posvečenje;
javo in starost
• nedelja, 12. 7., šagra sv. Marjete v
otroka (od 1.
Skriljah.
razreda 2015-16
naprej) Špeli
Rustja na 040501-304 ali na
spelarustja@
gmail.com.

Oratorij se začne v ponedeljek, na
praznik; od 7.30 naprej je zbiranje.
Mladi se nastanite v župnišču že v
nedeljo popoldne.
Med oratrorijem Veseli bomo kakšnih priboljškov, sadja, zelenjave,
ki jih bodo kuharice v času oratorija z veseljem uporabile in razdelile.

