Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 5.,
Marija, Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek

torek, 17. 5.,

SVETI PAVEL ob 19.00 šmarnice MALOVŠE ob 17.00
za † Bojana Ušaja in žive
za † Dorico Cigoj,
člane bratovščine sv. Pavla, ki Malovše 21, pogrebna
so v preizkušnjah

Jošt,
puščavnik

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Albino Černigoj,
Vrtovin 108, 8. dan

MALOVŠE ob 17.00
za †† Slavko Cigoj,
Malovše 2, pogrebna

sreda, 18. 5.,
Janez I.,
papež, mučenec

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

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za †† Stojana in Nives Cigoj,
p. n. Malovše 35

četrtek, 19. 5.,
Krispin,
redovnik

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† starše ter sorodnike
Bratina in Vodeb, Kamnje 33

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

petek, 20. 5.,
Bernardin Sienski,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Stojana Fajta,
p. n. Karitas

RAVNE ob 20.00 šmarnice
za vse †† Slejko in Sandrin,
p. n. Ravne 30

sobota, 21. 5.,

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
za †† starše Kante, Skrilje 77

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za †† starše Bovcon, Selo 26
ter vse †† iz družine,
p. n. Črniče 67a

Krištof Magellanes
in mehiški mučenci

nedelja, 22. 5.,
NEDELJA
SVETE TROJICE,
Marijeta (Rita) Kasijska
redovnica

KAMNJE ob 10.00
za † Janka Vodopivca,
p. n. čebelarskega društva
KAMNJE ob 7.30
za †† starše Prosen, Potoče 33

ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, Črniče 18, p. n. Zmage Podgornik
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za † Slavka Čermelja, Kamnje 36

 Za konec
PRI MATEMATIKI – Pri uri matematike na policijski akademiji predavatelj razlaga račun: 5 - 7 + 2 = 0.
V razredu je smrtna tišina, nihče nič ne razume. Odloči se, da bo enačbo razrešil s praktičnim primerom:
»V avtobusu je pet policistov. Sedem jih izstopi. Koliko policistov mora vstopiti, da bo avtobus prazen?«
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

binkošti

15. maja 2016
št. 20/16

Binkošti nas kličejo ven
Legenda pripoveduje, kako je sveta družina na begunski poti
v Egipt morala poiskati zavetje v votlini. Bilo je mrzlo in zjutraj je bila slana. Pajek je videl njihovo stisko. Ponoči je čez
odprtino spletel mrežo. Naredil je tisto, kar je znal. Mreža jih
ni mogla zaščititi pred zunanjim mrazom. Zjutraj so vojaki
po Herodovem besu iskali mlade družine in prišli do votline.
Ko so videli pajkovo mrežo, je niso preiskali in družina je bila
rešena.
Zgodba je sicer poučna, vendar sporoča nekaj pomembnega.
Družina je tudi danes na poti. Na notranji poti. Tudi danes je
preganjana in tudi danes bo rešena. Teden družine letos želi
kristjane spomniti, da so telesna in duhovna dela usmiljenja
prepletena z vsako družino. V družini smo jih deležni in jih
delimo. Sveta družina je na njihovi poti gotovo doživela usmiljenje še od mnogih drugih ljudi. Bog je ta dela uporabil za
svoje načrte.
Tudi danes je Bog tisti, ki bo rešil družino, uporabil pa bo
naše »pajkove mreže«. Morda se nam kdaj zdi, da je naš trud
sredi te družbe le kaplja v morje. Pa ni res. Ko se zdi vse izgubljeno, Bog izpelje rešitev po tistih, ki se zdijo povsem brez
vpliva in se jim svet včasih celo posmehuje. Tudi na binkoštni
dan so se posmehovali prvim kristjanom.
Binkoštni praznik letos sovpada s svetovnim dnevom
družine. Ne pozabimo, da
se je Cerkev rodila iz slabotne skupnosti in ne iz
(Jn 14,23–26)
človeške moči. Binkošti nas
Odlomki Božje besede
spominjajo, da je moč Cerna naslednjo nedeljo:
kve v njenih odnosih in ne v
1. berilo: Prg 8,22–31
močni organizaciji. Učenci se
2. berilo: Rim 5,1–5
skupaj z Marijo zatečejo v evharistično
evangelij: Jn 16,12–15
Če me kdo ljubi, se bo držal
moje besede
in moj Oče ga
bo ljubil. Prišla
bova k njemu
in prebivala
pri njem. Kdor
me ne ljubi,
se ne drži
mojih besed;
in beseda, ki
jo slišite, ni
moja, ampak
od Očeta, ki
me je poslal.
To vam povem, dokler
sem še med
vami. Tolažnik pa, Sveti
Duh, ki ga bo
Oče poslal v
mojem imenu,
vas bo učil
vsega in spomnil vsega,
kar sem vam
povedal.«

»votlino« in najprej pletejo mrežo odnosov. Kakor se v družini sami najprej
učimo sprejemati in dajati usmiljenje,
tako se tudi kristjani usmiljenja učimo
najprej med seboj, znotraj Kristusovega telesa.
Sveti Duh je tisti, ki to telo naredi
živo. Telesna in duhovna dela usmiljenja niso najprej naša »akcija za svet«.
So nekaj več. Naredijo nas voljne, da
drugega prepoznamo za brata in ga
zato sprejmemo zastonj. Tako omogočimo Svetemu Duhu, da deluje skozi telo Cerkve. Na tem telesu lahko
sodobna družina sredi pritiska sveta
prepozna obličje usmiljenja.
»Če me kdo ljubi, se bo držal moje
besede.« Le kdor ljubi Boga, zmore živeti po njegovih zapovedih. Zato brez
Svetega Duha ne moremo živeti Cerkve. Brez Svetega Duha nas Cerkev
začne motiti.
Morda smo ob pogledu na prihodnost
družine in Cerkve preplašeni. Morda
kakor učenci po veliki noči ne vemo
čisto dobro, kam nas Bog pelje. Morda
potrebuje to našo negotovost, da bo
lahko našim delom usmiljenja dal svoj
ogenj in žar, ki edini prepriča in pelje
ven, na ceste sveta.
župnik

ŽUPNIJSKO ROMANJE
NA SVETO GORO
Danes popoldne romamo k Svetogorski.
Dobimo se pri romarski sveti maši ob
16. uri v baziliki. Od 15. ure bo v baziliki molitvena ura. Danes tudi romanje
na Vitovlje, sveta maša bo ob 16. uri.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Na binkoštni ponedeljek, praznik Marije, Matere Cerkve bo sveta maša na
svetem Pavlu ob spominu na obletnico

posvetitve Cerkve. 19. maja bo minilo
70 let od posvetitve nove cerkve. Zaradi pogreba bo sveta maša šele ob 19.
uri. Lepo vabljeni.
SREČANJE ČRNIŠKEGA
GOSPODARSKEGA SVETA
bo v četrtek ob 20.45 v Črničah.
SPOMIN JANKU VODOPIVCU
V soboto čebelarsko društvo Ajdovščina, občina Ajdovščina in krajevna skupnost Kamnje - Potoče vabijo v Kamnje
na odkritje spominske plošče Janku Vodopivcu, domoljubu, naprednemu čebelarju, inovatorju, začetniku organiziranega čebelarstva na P rimorskem. Začetek
bo s sveto mašo v kamenjski župnijski
cerkvi ob 10. uri, nato odkritje plošče,
kulturni program in ogled razstave.
MLADI
V petek je ob 20.30 mladinsko srečanje. Pripravimo tudi letos nekaj lepega za
oratorij! Pohvala, ker ste se lepo odzvali,
še se povabite med seboj in pridružite.
TURNEJA USMILJENJA
za mlade se tokrat seli proti severu Primorske, v Tolmin. V soboto, 21. maja,
mladi iz tolminske župnije vabijo vrstnike iz sosednjih župnij in širše, da se jim
pridružijo pri molitvi po večerni sveti
maši ob 20. uri. Priložnost bo kot običajno za zakrament sprave.
ZAKONCI
Na nedeljo Svete Trojice bomo zaključek letošnjih srečanj preživeli na Markovcu pri Kopru. Začetek z tamkajšnjo
župnijsko sveto mašo ob 11. uri.
ROMANJE NA BREZJE
Že se lahko prijavite za romanje bolnikov in starejših na Brezje v organizaciji naše Karitas. Romanje bo v soboto,
18. junija. Prijavite se Stanku Rovtarju 031 249 202, stanko.rovtar@siol.net
ali Julijani Bric, julijanabric@gmail.com,
tel. 040 888 420. Kdor more, prispeva
za prevoz in kosilo 15 €.

ORATORIJ
V cerkvi ali na spletni
strani so že na voljo
prijavnice za oratorij. Prijavo sporočite
Hani Krapež na 031224-614 ali na hana.krapez@gmail.com.
Oratorij bo od 27. do 30. junija. Kot
vsako leto se bodo otroci zbrali po 7.30.
Po končanem dnevnem programu bodo
odšli domov (okrog 17. ure). Vsak dan
bodo imeli tudi kosilo. Prijavnice oddajte
animatorjem na dan oratorija ob sprejemu. Za informacije lahko pokličete Matica Ferjančiča na 041-562-237.
MAVRIČNO ROMANJE OTROK
Na Sveto Goro bo
tudi letos na prvo
soboto v juniju, 4.
6. dopoldne. Že sedaj vabljeni otroci in starši, že se lahko
prijavite za avtobus.
POLETJE
Strežniki, pevci, pritrkovalci, vsi, ki
redno sodelujete vabljeni na počitniške
dneve v Izoli. V Izolo posebej vabljeni
birmanci in animatorji oratorija. Vabljeni, da si uredite termine. Odšli bomo v
nedeljo, 24. julija proti večeru, vračamo
se v četrtek, 28. julija zvečer.
Mladi posebej vabljeni v Stržišče na teden duhovnosti. Tja gremo od nedelje
31. 7. do 7. avgusta. Lahko pa izberete katerega od drugih tednov, poglej na
pot.rkc.si.
Družine vabljene na vikend v Stržišče
od 18. do 21. avgusta.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH: Od 16. 5.
do 29. 5. je skrb za cerkev dodeljena na
hišne št. 28 do 52a
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Alojza Valiča ste namesto
cvetja darovali 374,00 € za skriljsko cerkev. Domačim in vsem iskrena hvala!

O PRIDI STVARNIK SVETI DUH
0 pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina božjega,
In v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh.
Amen.

