Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 5.,
Servul (Socerb),
Tržaški, mučenec

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
v zahvalo za 40 let skupnega
življenja, p. n. Kamnje

nedelja Svete Trojice

GOJAČE ob 20.00
za †† Stanka, Rastka in
Franca Krkoč, p. n. Gojače. 33
22. maja 2016

torek, 24. 5.,
Marija Pomočnica
kristjanov

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Čermelj in Grželj, na čast Svetemu Duhu in
Vrtovin 13b
Materi Božji, p. n. Črniče 63a

sreda, 25. 5.,
Beda Častitljivi,
duhovnik

SKRILJE ob 20.00 šmarnice
za †† Pahor,
Skrilje 71

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za † Slavico Cigoj, 8. dan
v Črničah
adoracija od 21. do 22. ure

četrtek, 26. 5.,

KAMNJE ob 19.00
za † Marijo Petarin,
Kamnje 1d, 30. dan

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za †† starše Herak in
Černigoj, p. n. Črniče 17

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI,
Filip Neri, duhovnik

PROCESIJA SRT

petek, 27. 5.,
Alojzij Grozde,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za † Gabrijelo Lozar,
Vrtovin 112

MALOVŠE ob 20.00 šmarnice
za † Dorico Cigoj,
8. dan

sobota, 28. 5.,

SKRILJE ob 8.00 šmarnice
za † Jožko in †† starše Kobal,
Skrilje 38

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
na čast Materi Božji za dar
odločitve po Božji volji

Margareta Pole
mučenka

nedelja, 29. 5.,
DEVETA NEDELJA
MED LETOM,
Maksim Emonski,
škof

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Krkoč, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za †† Rudolfa in Frančiško Podgornik, p. n. Črniče 12
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za † Ivanko in Zdravka Valiča ter Slavico Velikonja, Skrilje 2

 Za konec
PET KRIŽEV – Neke nedelje je župnik po maši vernikom delil križce iz oljčnih vej in jim dejal: »Položite ta
križec v sobo, kjer se največkrat prepirate. Ko se boste spet prepirali, poglejte na ta križec in se spomnite,
da Bog vse vidi.« Neka gospa je duhovniku rekla: »Gospod župnik, dajte mi pet križev!«
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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Kakšna bodo nebesa?
Ko je Bog ustvaril svet – pripoveduje zgodba – ga ni mogel
narediti tako, da bi stal. Vedno znova je padal. Zato je »ustvaril« odpuščanje in svet od takrat lahko stoji. Odpuščanje je sila,
ki drži svet skupaj. Drugih možnih poti preprosto ni. V svetem
letu usmiljenja imamo priložnost, da to še globlje izkusimo.
Zakaj je tako? Zakaj Bog v svoji vsemogočnosti ni ustvaril bolj
popolnega sveta, in usmiljenja sploh ne bi bilo treba? Ljudje
tako vidimo in razmišljamo, ker še nimamo izkušnje drugačnega načina bivanja. Otrok še ne razume staršev, zakaj je pri njih
doma tako, ko bi lahko bilo drugače. Življenje, ki ga živi Bog,
je drugačno. Bog ni posameznik. Tudi ni le »nekaj tam zgoraj«,
ni kozmična energija ali vesoljni duh, zakonitost, prapočelo …
Bog je Oče. In ker je Oče, je oseba, vključuje drugega. Ker
živi Oče, živi Sin. Svet zato »ne stoji skupaj«, ker smo ljudje
ustvarjeni po tej Božji podobi in za odnose. Tega pa sami nikakor ne moremo živeti, kaj šele, da bi razumeli. Resnica je
dostopna le v odnosu, zato Jezus pove: »Ne bo govoril sam od
sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal.«
Na to nas spomni praznik Svete Trojice. Da pa Svete Trojice
ne bi začeli razumevati po naše, se pravi zgolj filozofsko, je
takoj za njim praznik svetega Rešnjega telesa in krvi. Ni nam
več treba iskati Boga »na nebu«. Bog ni nekje drugje. Le živi
na povsem drugačen način in ta mi je sedaj dostopen v Sinu, ki
je postal telo in kri. Ni nobenega drugega sveta, v katerem bi
živel Bog, temveč je le drugo življenje, v katerega mora vstopiti ta
naš svet. K sveti maši »moramo«
hoditi le zato, da se privajamo in
(Jn 16,12–15)
ohranjamo življenje, v katerega
smo stopili s krstom. Po krstu naOdlomki Božje besede
mreč kruha ne moreš več jesti sam.
na sveto Rešnje telo:
V Božjem načinu življenja je to ne1. berilo: 1 Mz 14,18–20
2. berilo: 1 Kor 11,23–26
mogoče, kajti tam – v nebesih – se
evangelij: Lk 9,11b–17
živi samo z drugim in v drugem.
»Še veliko
vam imam povedati, a zdaj
tega ne morete nositi. 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.«

Zato je evharistija za kristjana tako
pomembna. Na nebeško življenje se je
treba privajati že sedaj. Zakaj bi čakali? Edina razlika med kristjani in drugimi je, da mi že na zemlji živimo življenje Sina. Smo že »znotraj«, ne več
»zunaj«. Zato in samo zato smo »vsak
osmi dan« skupaj pri nebeški mizi in
jemo življenje Sina v obhajilu.
Kakšna bodo torej nebesa? Kako
bomo gledali Sveto Trojico? Hostija,
ki jo užiješ, nima nobenega drugega
okusa. Še vedno ima okus kruha tega
sveta. Zato nebesa niso drug svet,
ampak bodo, kakor so v evharistiji že
sedaj, zgrajena tudi iz tega sveta. Delček kruha iz tega sveta pri vsaki maši
že vstopi v Sina in s tem v Božji način
bivanja. Zato je tako pomemben četrtkov praznik evharistije. Tudi tvoje
vsakdanje delo namreč že vstopa v
Sina in zato – kot pravimo – bodo v
nebesa šla tudi tvoja dela.
župnik

PRITRKOVALCI
Pritrkovalci iz obeh
župnij odhajajo danes popoldne na srečanje in tekmovanje v Lokavec. Želimo jim dobro izpeljavo melodij in lepo
druženje. Hvala za vaš trud ob praznikih in drugih priložnostih.
PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek je zapovedan praznik, poskrbimo za čas in udeležbo
pri bogoslužju. Sveta
maša bo ob 19. in 20.
uri. V župniji Kamnje
bo po maši procesija
SRT. Vabljeni, da lepo
poskrbite za oltarje in nošenje bander
ter k lepemu sodelovanju pri procesiji.
Prvoobhajanci v oblekah in drugi

otroci sodelujete s potresanjem cvetja.
V Črničah bo procesija SRT na šagro
svetega Vida, 19. junija.
ADORACIJA
V sredo, na predvečer praznika vabljeni na večerno tiho in
glasno češčenje v Črnicah od
21. do 22. ure.
VEROUK
S koncem maja končujemo
redna veroučna srečanja.
Ta četrtek zaradi zapovedanega praznika ne bo verouka, četrtkove skupine imate
zato zadnji verouk v četrtek,
2. junija. Vsaka skupina se
s katehetom dogovori, kdaj
ima zadnje srečanje. Veroučna zahvalna sveta maša bo v obeh župnijah v
nedeljo, 12. junija.
Že sedaj vabljeni na oratorij, ki bo od
27. do 30. junija v Kamnjah. Prijavite
se Hani Krapež z Raven na 031-224614 ali na hana.krapez@gmail.com
MLADI
V petek ob 20.30 je redno srečanje.
Vabljeni, da se pridružite tudi novi v
pripravi oratorija.
KRST OTROK
V nedeljo ob 12. uri bosta v
Črničah prejela sveti krst:
Filip Ušaj, sin Klemena in Barbare,
Črniče 56a, in
Izabel Kovšca, hči Simona in Suzane,
Ravne 14.
Njuni družini priporočamo v molitev.
SPOMIN NA VINKA KOBALA
V nedeljo, 29. maja, ob 16. uri bo v Vipavi na Škofijski gimnaziji spominsko
srečanje ob 15. obletnici smrti Vinka
Kobala. Lepo vabljeni vsi, ki ohranjate
spomin na g. Vinka.

ROMANJE OTROK NA
SVETO GORO
Prvo nedeljo v juniju
je romanje otrok naše
škofije na Sveto goro.
Zraven ste povabljeni
tudi starši, kateheti … Morda bomo napolnili avtobus in lahko šli skupaj. Prispevek za prevoz bo glede na število ok.
5 €; če vas gre iz družine več, bo največ
15 € na družino. Odhod v soboto, 4. junija, ob 8. uri, na poti nazaj gremo na
sladoled. Vrnemo se med 14. in 15. uro.
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 €.
POLETJE
Strežniki, pevci, pritrkovalci, vsi, ki redno
sodelujete,
vabljeni
poleg oratorija tudi
na počitniške dneve v
Izoli od 24. 7. zvečer
do 28. 7. V Izolo posebej
vabljeni birmanci in animatorji oratorija.
Mladi, poskrbite za globoko doživet teden skupaj z drugimi mladimi v Stržišču. Tja gremo od nedelje, 31. julija, do
nedelje, 7. avgusta. Družine vabljene na
vikend v Stržišče od 18. do 21. avgusta.
Lahko pa izberete katerega od drugih
tednov, poglej na pot.rkc.si.

IZ PESMI SLEDNICE
SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Nov je Kralj pri tem obredu
novo jagnje v novem redu
mesto starega nam dal.
Novo pride, staro mine,
pred resnico sen izgine,
noč premaga dan svetal.
Kar tedaj je Kristus storil,
to - učencem je govoril v moj spomin naj se vrši!
Naročilo se spolnjuje,
kruh in vino se daruje
za rešenje vseh ljudi.
Nauk dan je za kristjane,
kruh tedaj meso postane,
vino pa postane kri.
Vid in um ne izmodruje,
živa vera potrjuje:
nadnaravne so reči.
Te podobe raznolike
skrivajo reči velike
v znamenjih, a ne v stvareh.
Jed, pijača sam postane,
vendar Kristus cel ostane,
pričujoč v podobah dveh.
Kdor uživa, razdeliti
ga ne more, ne zlomiti,
celi Jezus pride vanj.
Kakor eden, tisočeri,
vsak ga prejme v isti mEri,
za nikogar ni ga manj.

