Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 6.,
Ema (Hema) Krška,
kneginja

torek, 28. 6.,
Irenej Lyonski,
škof in mučenec

sreda, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

četrtek, 30. 6.,
prvi mučenci
rimske cerkve

prvi petek, 1. 7.,
Estera,
svetopisemska žena

prva sobota, 2. 7.,
Evgenija Joubert,
redovnica

nedelja, 3. 7.,
ŠTIRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Tomaž,
apostol

KAMNJE ob 16.00
za † Janeza Čermelja,
Kamnje 31
KAMNJE ob 19.00
za †† Ano in Ivana Rustja,
Kamnje 55
KAMNJE ob 16.00
za †† Batagelj,
Kamnje 37
SKRILJE ob 16.00
za †† Antona in starše
Čermelj, Skrilje 7

13. nedelja med letom

GOJAČE ob 20.00
za †† Mali in Bovcon,
p. n. Gojače 3c
26. junija 2016
št. 26/16

ČRNIČE ob 20.00
za duše v vicah
p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 20.00
po namenu

KAMNJE ob 16.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Jožeta in Marijo Mužina, za †† Leban,
Vrtovin 16a
p. n. Črniče 26
VRTOVIN ob 20.00
za †† Obadove,
p. n. Vrtovin 102
od 19.30 češčenje
Najsvetejšega in spoved

ČRNIČE ob 20.00
na čast Svetemu Duhu in
Mater Božji v zahvalo in
priprošnjo, Črniče 76d
od 7.30 češčenje
Najsvetejšega in spoved

SKRILJE ob 8.00
za † Rajka Rustja,
Skrilje 45, 1. obl.
od 7.30 češčenje
Najsvetejšega in spoved

RAVNE ob 20.00
na čast Materi Božji za zdravje
GOJAČE ob 17.30
v zahvalo ob 50-letnici
poroke,
Krkoč, Gojače 8a

SKRILJE ob 7.00
za †† Kodrič, Skrilje 36
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Slejko, Ravne 30
KAMNJE ob 10.30
za † Alda Petrovčiča, Kamnje 34, 30. dan
LOG PRI VIPAVI ob 17.00
za župnijo

 Za konec
OPRAVIČILO – Visok in suh meščan je povozil prašiča. Jezni kmetici se začne opravičevati: »Nadomestil
vam ga bom!« »Ne pride v poštev, ste preveč suhi!«
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

Ne ustavljaj se ob tem, kar je mrtvo
Perzijski vladar je poklical svoje modrece in jih vprašal: »Vi, ki
ste modri in učeni, povejte mi, kaj je najbolj boleče na tem svetu.« Modreci so naštevali: revščina, bolezen, suženjstvo, smrt
… Po nekaj trenutkih tišine zadnji izmed njih odgovori: »Najtežje in najbolj boleče na tem svetu je, ko človek ob smrti pride
do ugotovitve, da ni izpolnil svoje zemeljske naloge, da se je
ukvarjal z mnogimi na videz zelo pomembnimi stvarmi in zaradi
tega zgrešil cilj svojega življenja.«
Jezus gre z učenci skozi in doživi še vedno polno predsodkov in
delitev na »naše in njihove«. Namesto da bi pripadnost svojemu
narodu peljala k veselju, svobodnemu razmišljanju in slavljenju
Boga, se ustavljajo ob delitvah. Tudi nam lahko nekatere vsakodnevne teme popolnoma zameglijo oči in ne vidimo več bistva.
»Nihče, kdor položi roko na plug in se nazaj ozira, ni primeren
za Božje kraljestvo.« S temi besedami Jezus pokaže: Ni najhujše, če v življenju zgrešiš, padeš. Veliko hujše je, če dopustiš, da
tvoje življenje zapolnijo druge stvari in več ne vidiš.
Poznamo zgodbo o oslu, ki je stal med dvema kupoma sena
in je na koncu poginil od lakote, ker se ni mogel odločiti, s katerega kupa bi jedel. Zdi se mi, da smo na Zahodu postali tako
shirani ravno zato, ker smo podobni temu oslu. Ob obilni ponudbi vsega se nekdaj krščanski Evropejci ne moremo odločiti za
Kristusa. Ne le gmotno, predvsem duhovno porabniško obnašanje je prineslo nekakšno omamo, v kateri se je težko odločiti za
nekaj velikega, radikalnega.
Ko sem se nedavno pogovarjal z nekim mladim človekom, mi
je nazadnje dejal: »In kaj
bom imel od tega?« Tako
(Lk 9,59–62)
značilen odgovor postmodernega človeka! Kaj bom
Odlomki Božje besede na
imel od tega? Takemu člonaslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 66,10–14c
veku je ravno tako težko
2. berilo: Gal 6,14–18
odgovoriti kakor tistemu, ki te
evangelij: Lk 10,1–12.17–20
posluša, kako občuduješ prelepe
Nekomu drugemu pa je
rekel: »Hodi za
menoj!« A ta
je dejal: »Gospod, dovoli mi,
da prej grem
in pokopljem
svojega očeta.« Rekel mu
je: »Pusti, naj
mrtvi pokopljejo svoje mrtve,
ti pa pojdi in
oznanjaj Božje
kraljestvo!«
Spet drug mu
je rekel: »Hodil
bom za teboj,
Gospod, a dovôli mi, da se
prej poslovim
od svojih domačih.« Jezus
pa mu je rekel:
»Nihče, kdor
položi roko na
plug in se ozira
nazaj, ni primeren za Božje
kraljestvo.«

vrhove Julijskih Alp, in ti odgovori, da je
to le kup kamenja ...
»Za svobodo nas je Kristus osvobodil.
Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti.« Pavel je bil
rešen notranje sužnosti, zato je lahko
prijel plug z obema rokama. Opozarja
pa nas, naj se ne pustimo v globini srca
zasvojiti z novimi ponudbami. Svoboden je, kdor je premagal tistega, ki ga
je najtežje premagati: lastni »jaz«. Lahko je imeti v oblasti druge, najteže je
imeti v oblasti sebe. Kdor je premagal
sebe, je postal svoboden. Tega ne zmorem sam. Kristus me zato vsako jutro
znova kliče ne le iz postelje, ampak tudi
iz nevidne postelje na pot.
župnik

SVETI PAVEL
Popoldne ob 17. uri bo na Svetem
Pavlu maša ob prazniku apostola
narodov. Med nami bo rojak g. Božo
Rustja. Po maši agape ob skupni mizi.
V primeru zelo slabega vremena bo
maša uro kasneje v Vrtovinu.
ORATORIJ
Začetek vsak dan ob 8. uri, otroke
lahko pripeljete že ob 7.30, končamo
malo pred 17. uro (prvi dan prinesite
tudi prijavnice). Letos nas bo spremljala tema o Ostržku. Bog me je
hotel, ustvaril
in me kliče.
Ali bom postal
lutka ali odgovoren in srečen
človek? Program se začne
vsako jutro z

zbiranjem in nadaljuje z molitvijo.
Sledi zaigrana zgodba s katehezo in
petjem, delavnice po skupinah in igre.
Pred poldnevom je v cerkvi alabansa
– petje in slavljenje pred Najsvetejšim. Opoldne se zberemo pri skupni
mizi za kosilo. Popoldne sledi velika
igra in sveta maša ob 16. uri.
Animatorji ste vse dni skupaj v župnijskem domu, kjer se med seboj bogatite in pripravljate za naslednji dan.
V sredo, na praznik, gremo na pot,
tokrat skozi Stomaž proti Skriljam;
vabljeni k praznični sveti maši ob 16.
uri. Najstniki od končanega 6. razreda naprej ostanete s srede na četrtek
na oratoriju tudi čez
noč. Oratorij sklenemo v četrtek.
Za dodatna pojasnila
pokličite 041 562 237
ali župnika, za kuhinjo 040 888 420.
Hvala že vnaprej
voditelju, animatorjem in gospodinjam, ki boste dali svoj delež. Kdor
želi, lahko prispeva kakšno sadje,
kruh, priboljšek za skupno mizo.
PRAZNIK
IN POSVEČENJE NOVOMAŠNIKOV
V sredo je slovesni praznik apostolov
Petra in Pavla. Vabljeni k sveti maši
v Črničah in Skriljah. Ob 17. uri bo
v Kopru posvečen novomašnik Janez Jurij Arnež iz župnije Gradno v
Goriških brdih. Nova maša bo tam v
nedeljo ob 10. uri. Molimo zanj in za
druge letošnje novomašnike.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni mesečni spovedi in
zakramentom. Tudi na oratoriju bo
priložnost za spoved. Nekateri otroci
že dalj časa niso bili pri spovedi. Star-

ši ste tisti, ki se z otrokom
o tem pogovorite, vprašate,
spodbudite. Ko s spravo
razplamtimo ogenj Božjega
življenja v srcu, se ogreje
tudi veselje do evharistije.
Brez zakramentalnega življenja tudi med počitnicami
začne vera ugašati.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V petek dopoldne v župniji Črniče in
v soboto dopoldne v župniji Kamnje.
Sporočite, če še kdo želi obisk.
JULIJSKI SHOD V LOGU
Župnija Kamnje je v
nedeljo na vrsti za shod v
Logu. Tema julijskega shoda:
»Grešnik kakor
Simon Peter« Vabljeni pevci, strežniki
in drugi župljani k udeležbi, sodelovanju s petjem in molitvijo. V svetem
letu je posebna milost, da vstopimo
skozi vrata usmiljenja, opravimo
spoved in prejmemo odpustek ter
druge zastonjske darove svetega leta.
Spovedovanje od 16. ure, ob 17. uri
sveta maša in sklep z litanijami in blagoslovom.
Konec meseca (29. 7.) pa obe župniji
sodelujeta pri popoldanski stalni molitvi ob obisku fatimske Romarice.
NEDELJSKA SVETA MAŠA
je kakor hrana. Ne nasedajmo sodobnemu razmišljanju, da med počitnicami ni treba redno k maši. Tudi ko nas
pot pelje v druge kraje, odgovoren
kristjan kakor za hrano in čistočo poišče možnost za nedeljsko mašo. Kdor
opusti redno umivanje, se na vonjave

počasi navadi in jih niti več ne zazna.
Ko ne gre drugače, si pomagamo z
večerno nedeljsko mašo; v naši bližini
je taka maša vedno v Selu v soboto
ob 19. uri, v nedeljo zvečer pa v Šturjah, prav tako ob 19. uri.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Jožefa Kompara iz Kamenj
ste za župnijsko cerkev zbrali in darovali 630 €. Hvala vsem darovalcem!
Skrb za cerkev v Črničah:
od 27.6. do 10.7. skrbijo za ureditev
cerkve hiš. št. 69b–78a.

Pred nami je:
• nedelja, 17. 7., šagra v Skriljah;
• ponedeljek, 25. 7., sprejem Marije, fatimske romarice v naši dekaniji;
• nedelja, 24. 7., počitniški dnevi za birmance, mlade in otroke v Izoli;
• petek, 29. 7., svetoletna molitev ob kipu
iz Fatime in posvetitev župnije Marijinemu Srcu v Logu;
• nedelja, 31. 7., začetek tedna za mlade v
Stržišču.

