Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 6.,

KAMNJE ob 19.00
za vse †† Slejko,
Potoče 3

GOJAČE ob 20.00
za † Doro Rebek,
Malovše 40

VRTOVIN ob 20.00
za vse †† Lozar, Vrtovin 98

ČRNIČE ob 20.00
za † Leopolda Slamiča in vse
††, Črniče 67

sreda, 8. 6.,
Medard,
škof

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za † Viljema Baliča,
p. n. Malovše 37

četrtek, 9. 6.,

ni svete maše

Norbert,
škof

10. nedelja med letom

5. junija 2016

torek, 7. 6.,
Robert Newminstrski
opat

Primož in Felicijan,
mučenca

v Turnišču:
za srečno vožnjo, p. n. darovalca

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

petek, 10. 6.,
Bogumil Poljski,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za † Albino Černigoj,
Vrtovin 108, 30. dan

RAVNE ob 20.00
po namenu

sobota, 11. 6.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše in sestro Cencič,
Skrilje 91d

ČRNIČE ob 20.00
za † Vinka Ušaja,
p. n. družine

Barnaba
apostol

nedelja, 12. 6.,
ENAJSTA NEDELJA
MED LETOM,
Adelajda,
redovnica

VRTOVIN ob 7.00
za † Dorico in vse †† Vodopivec, Vrtovin 50
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Edvarda in Anastazijo Batič, p. n. Črniče 81
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
v dober namen za vse jasličarje, p. n. Naglost
ČRNIČE ob 17.00 koncert, slavljenje

 Za konec
NE SODI – Soseda obišče sosedo in jo nadere: »Vaš mulec mi je včeraj rekel stara koza!« Pa soseda takoj
okara sina: »Mihec, kolikokrat sem ti že rekla, da ljudi ne smeš soditi po njihovi zunanjosti.«
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

št. 23/16

Ko se zdi, da je vsega konec
Večina izmed nas je že ali bo šla skozi izkušnjo nenadne izgube najbližjega v družini. Tudi če želim biti pripravljen ali si
poskušam vnaprej predstavljati, takrat zmanjka tal pod nogami.
Takrat se za nekaj časa stemni in zdi vse izgubljeno. Smrt je neizprosna. Ko umre mlad človek, se v nas razkrije resnica: smrti
ne bi smelo biti, ni pravična, smrt je vsiljena.
In vendar smrt je in ostaja del življenja. Z njo so v sorodu tudi
drugi časi življenja, ko pride hudo razočaranje, izguba zdravja,
izguba službe, spoznanje, da smo se zmotili, odhod človeka, razpad družine, razočaranje nad družbo in državo …
Mladega človeka, »edinega sina matere, ki je bila vdova,« so
nesli »ven iz mesta«. Mesto govori o skupnosti. Ljudje vendar
želimo ostati skupaj. In nekdo je iztrgan iz skupnosti. Bog je
ustvaril čudovito povezanost med očetom in mamo, med starši
in otroki … in ravno zato tako boli, ko nekdo gre ven. Ko ne bi
bilo odnosov, življenje ne bi bilo tako boleče. Kako težko je vstopiti ali iti ven skozi vrata, ko je z odnosi nekaj narobe. Zato so
vrata vedno tako močan simbol.
Jezus se je torej bližal tem »vratom iz mesta«. Evangelist poudari, da se mu je ta žena zasmilila. Zame je ta beseda skoraj še
bolj pomembna kot to, da je Jezus mladeniča vrnil materi. Pomeni, da Bog je zraven in da dobro ve za vse, kar ljudje
doživljamo. Bog je z nami »znotraj«, vidi to, kar nosimo v sebi. In to, kar nosimo znotraj, vidi in
čuti daleč bolj dobro, kot vidimo in doživljamo mi sami. Sina je tej materi samo vrnil.
Človek je pozneje moral ravno tako umreti.
Tujek ali trn smrti je še vedno ostal zapičen
v našo kožo.
(Lk 7,12–15)
Bolj kot to, da bi bili rešeni vseh trnov, je
Odlomki Božje besede
pomembno, da Bog ni daleč, ampak je že
na naslednjo nedeljo:
»znotraj«. Kristus je bil šele na poti k me1. berilo: 2 Sam 12,7–10.13
stnim vratom. Pozneje, na cvetno nedeljo,
2. berilo: Gal2,16.19–21
evangelij: Lk 7,36–8,3
je vstopil skozi vrata Jeruzalema. JeruzaPrav tedaj, ko
se je približal
mestnim vratom, so nesli
ven mrliča,
edinega sina
matere, ki je
bila vdova.
Spremljala
jo je precej
velika množica
iz mesta. Ko
jo je Gospod
zagledal, se
mu je zasmilila
in ji je rekel:
»Ne jokaj!«
Pristopil je in
se dotaknil
nosil. Tisti, ki
so nosili, so se
ustavili in rekel
je: »Mladenič, rečem ti:
Vstani!« Mrtvi
se je vzdignil
in začel govoriti; in Jezus ga
je dal njegovi
materi.

lem pa v Svetem pismu predstavlja vso
usodo človeštva. Ko je vstopil v smrt,
je Bog dokončno stopil v naše mesto.
V Kristusu in samo v Kristusu je Bog za
vedno »znotraj«.
Mi pa imamo kljub temu še vedno žalostne sprevode, ki peljejo ven. Še vedno
doživljamo pritiskanje tega trna smrti
na svoji koži. Še vedno se bo zgodilo,
da se nam bo zdelo, da je vse izgubljeno. Pa ne le ob smrti najbližjih. Tudi ob
porušenih odnosih.
Kako pomembno je skrbeti za živo
vero. Pred vrati smrti ljudje ostajamo
nemočni. In prav je tako. Tudi pri pretrganih, iztrganih in ranjenih odnosih
sami ostajamo nemočni pred poskusi,
da bi kolo zavrteli nazaj. Le Bog ima
vstop skozi ta vrata. Le on lahko vstopa
skozi vrata v nasprotni smeri. Človek ne
more do Boga, Bog lahko pride do človeka. In ne le do, ampak v človeka. To
je vera.
Katere odnose v tvojem žalnem sprevodu »iz mesta« boš v tem tednu pustil,
da se jih Jezus dotakne? Ustavi za hip
skupaj z drugimi svoj sprevod in dovoli
Bogu, da vstopi.
župnik

SHOD V LOGU
s temo Božje ime je usmiljenje je
danes: ob 16. uri spoved, ob 17.
uri maša z nagovorom »Iskati vsako
špranjo«.
Duhovniki imamo v sredo in četrtek
skupni dan posvečenja; če bo nujno
potrebno, se obrnite na župnika v
Batujah, 031 301 114.

MLADI
V petek se kot običajno dobimo ob
20.30, pripravljamo poletni oratorij.
ZAHVALNA VEROUČNA MAŠA
V nedeljo se bomo pri
maši zahvalili za darove
preteklega veroučnega
leta. Vsak veroučni razred sodeluje s prošnjo
in zahvalo, oz. kar ste
se dogovorili s katehetom. Prav vsi sodelujemo s petjem
in molitvijo.
Naj vedno bolj številne nedeljske
športne prireditve in počitniško razpoloženje ne zapleveli in zaduši posvečevanja Gospodovega dneva ter
dolžnosti nedeljske maše.
BIRMANCI
iz obeh župnij vabljeni na sproščeni
»celovečerni« skupni ogled dobrega
filma. Dobimo se v torek ob 15. uri
v dvorani v Kamnjah. S seboj prinesite kakšne priboljške.
OBISK GLASBENIKOV
V ČRNIČAH – KONCERT

V nedeljo
popoldne
ste lepo vabljeni v Črniče, kjer nas
bodo pred šagro sv. Vida obiskali
glasbeniki skupine Alfa in Omega
z Nado Žgur. Koncert dobre slovenske duhovno ritmične glasbe ne
bo le koncert, ampak tudi molitev,
slavljenje in pričevanje. Ob 17. uri
v župnijski cerkvi sv. Vida, samo
prostovoljni prispevki.
Uro pozneje, ob 18. uri, bo v Logu koncert duhovniškega okteta Oremus.

TERČELJEVA POT
V soboto, 11. junija, bo 6. Terčeljeva
pot. Odhodi: 7.00 iz Šturij in Budanj;
6.30 s Cola; 8.00 z Otlice. Na gozdni
jasi, Kovk 19, ob 9.30 rožni venec,
ob 10. somaševanje, po maši kulturni
program. Lepo vabljeni.
ROMANJE NA BREZJE
V soboto, 18. junija,
bo že 48. vseslovensko
romanje starejših, bolnih in invalidov k Mariji Pomagaj na Brezje.
Romanje organizira Karitas, odhod avtobusa
bo okrog 7. ure zjutraj.
Somaševanje ob 10. uri bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. Po maši bo čas za
osebno molitev in druženje. Ob 13.30
bodo v baziliki litanije, nato bo gostilni Avsenik v Begunjah skupno kosilo.
Prijavite se Stanku Rovtarju 031 249
202, stanko.rovtar@siol.net ali Julijani
Bric, julijanabric@gmail.com, tel. 040
888 420. Cena prevoza in kosila je
15€, poravnate na avtobusu.
ODPOČIJMO SI IN
OBNOVIMO DUHA MED POLETJEM!
Birmanci, animatorji, strežniki,
pevci … Izola od
24. do 28. julija;
- tedni za srednješolce (in devetošolce) v Stržišču
: 1. od 3. do 10.
julija; 2. od 10. do 17. julija; 3. od
24. do 31. julija; skupaj gremo na 4.
teden od 31. julija do 7. avgusta;
- vikend za mlade pare: od 7. do 10.
avgusta;
- teden za študente in mlajše izo-

bražence: od 17. do 24. avgusta;
- vikenda za družine, zakonce in odrasle: 1. od 11. do 14. avgusta; 2.
od 18. do 21. avgusta.
Poletni tedni za mlade in mlade pare
na Kaprijah, več na ww.skam.si
Za osnovnošolske otroke od 6. do
15. leta tedni duhovnosti v Kanjem
dolu, vsi tedni od 3. julija naprej,
prijave na 070/539-526; prijave.
eden@gmail.com
SVETE MAŠE
V župniji Kamnje je zadnji čas kar
dolga vrsta čakajočih mašnih namenov. Prosim za razumevanje in potrpežljivost, ker mnogih ne morem
uvrsti v obljubljeni čas. Prednost
imajo nameni ob bližini smrti in bolj
nujni nameni za žive in posebne potrebe. Nekateri nameni
čakajo še od začetka
leta. Hkrati pa je to za
župnije lepo znamenje,
saj precej duhovnikov
nima več namenov za
vse dni.

Pred nami je:
• nedelja, 19. 6., šagra svetega Vida v
Črničah, procesija SRT;
• nedelja, 26. 6., šagra na Ravnah; šagra na Svetem Pavlu;
• ponedeljek, 27. 6., začetek oratorija;
• nedelja, 3. 7., shod v Logu, sodeluje
župnija Kamnje;
• nedelja, 17. 7., šagra v Skriljah;
• nedelja, 24. 7., počitniški dnevi za birmance, mlade in otroke v Izoli.

