Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

torek, 30. 5.,
Ivana Orleanska,
devica

sreda, 31. 5.,
Obiskanje
Device Marije
četrtek, 1. 6.,
Roman,
škof

prvi petek, 2. 6.,

KAMNJE ob 20.00 šmarnice
za †† Jožefa in Zoﬁjo
Bratina, Kamnje 33a

GOJAČE ob 20.00 šmarnice
v zahvalo,
p. n. Gojače 3f

VRTOVIN ob 20.00 šmarnice
za †† Jožefa in Antonijo
Čermelj, Vrtovin 69

ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
po namenu, v zahvalo za
Božji dar
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sklep šmarnic MALOVŠE ob 19.00
po namenu, v zahvalo
za †† Slavico in Rafaela
Cigoj, p. n. Malovše 35
KAMNJE ob 20.00
za †† starše Možina,
Potoče 24
od 19.30 spoved, po maši češčenje

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

VRTOVIN ob 20.00
za † Marijo Podgornik
p. n. Lokavec

ČRNIČE ob 20.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek, Malovše 12

od 19.30 spoved, po maši češčenje

od 19. ure spoved in češčenje

prva sobota, 3. 6.,
Karel Lwanga
in ugandski mučenci

na Sveti Gori ob 11.00
SKRILJE ob 20.00
za †† starše in sestro Cencič,
Skrilje 91d
od 19.30 češčenje in spoved

za vse letošnje šmarničarje
ČRNIČE ob 20.00 šmarnice
za vse †† Humar in Bovcon,
Črniče 67e

nedelja, 4. 6.,
BINKOŠTI

SKRILJE ob 7.30
za †† Marjeto in Jožefa Lozarja, Skrilje 56

Peter Veronski,
mučenec

ČRNIČE ob 9.00
za † redovnico Darinko Bajec, p. n. Črniče 67e
za župnijo

Erazem,
škof

sedma velikonočna nedelja

KAMNJE ob 10.30
za †† Milana Kugoniča, p. n. Ane

 Za konec
PRI VEROUKU – Katehet pri verouku: »No Jurček, recimo, da prelomimo eno od desetih Božjih
zapovedi. Kaj se zgodi?« Jurček: »Ja … ostane jih samo še devet.«
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

Cerkev je več kot bencinska črpalka
Pogosto rečemo: moral sem malo napolniti baterije. Ali pa: takrat sem prejel milost. Ali pa: pri maši (spovedi) mi je Bog dal
milost. Ali: pri krstu prejmemo posvečujočo milost, prejmemo
večno življenje.
Kje je sedaj ta milost, kje je to življenje, če pa se na zunaj tako
malo vidi in pozna?!
Jezus se poslavlja od učencev. Za nas evangelij ostaja zgodba
iz preteklosti. Kaj je potem danes s to vero? Bog po vnebohodu
za seboj še vedno pušča revščino, vojne, zmešnjavo med različnimi verskimi tokovi, trpljenje nedolžnih, nadvlado mogočnih.
Zaradi teh razlogov danes mnogi zapuščajo ladjo vere, občestva
Cerkve in se rajši držijo osebne duhovnosti. Ta lahko postane
nekakšna rezerva, rešilni čoln, ki nam pomaga v sprotnih težavah in daje gotovost »za vsak primer«.
Zakaj vendar!? Jezus na koncu svoje dolge molitve ob slovesu
prosi: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da
bodo eno kakor midva.« Vedel je, da si svet želi odrešenika po
svoji meri, Boga, ki bo končal vojne, odpravil bolezni, vzpostavil
pravičnost … Toda če bi ljudje vse to dobili, bi sčasoma pozabili
na večno življenje. Ne le tisto onkraj groba, ampak večno življenje, ki ga v moči Jezusovega vstajenja že nosimo v sebi na tem
svetu.
Tega življenja pa ne prejmem tako, kakor napolnim rezervoar
na bencinski črpalki. Tako si pač ljudje
predstavljamo prejem milosti. To
življenje sprejmemo, ko začnemo
živeti v edinosti z drugimi, to je,
ko začnemo živeti na Božji način.
Bog ne živi sam, ampak vedno z
(Jn 17,1–5)
drugim, tri osebe v edinosti, Sveta Trojica. Večno življenje je torej
mogoče prejeti šele, ko se znajOdlomki Božje besede
dem v edinosti z drugimi. Zato se
na binkošti:
1. berilo: Apd 2,1–11
vedno pokrižamo v imenu Očeta in
2. berilo: 1 Kor 12,3b–7.12–13
Sina in Svetega Duha. Nobenega
evangelij: Jn 20,19–23
»Oče, prišla je
ura. Poveličaj
svojega Sina,
da Sin poveliča
tebe, kajti dal
si mu oblast
nad vsakim
človekom, da
bi dal večno
življenje vsem,
ki si mu jih dal.
Večno življenje
pa je v tem,
da spoznavajo
tebe, edinega
resničnega
Boga, in njega,
ki si ga poslal,
Jezusa Kristusa. Jaz sem te
poveličal na
zemlji s tem,
da sem dokončal delo, ki si
mi ga dal, da
ga opravim.
In zdaj me ti,
Oče, poveličaj pri sebi z
veličastvom,
ki sem ga
imel pri tebi,
preden je bil
svet.«

zakramenta ne prejmem zasebno kot
posameznik, tudi na bolniški postelji ali
v spovednici ne. Vedno ga prejmem kot
dar nečesa večjega od mene, kot dar
skupnosti Cerkve.
Zato Jezus moli. To peščico sedaj želi
povezati v Cerkev, novo ribiško mrežo,
ki se bo na več koncih znova in znova natrgala, in vendar, čeprav polna
hinavskih in nepopolnih ljudi, kot taka
prinašala življenje. Samo dve možnosti
imaš: da sprejmeš nepopolnost drugih
ali da se hočeš še vedno rešiti sam.
Tretje možnosti preprosto ni. »Kdor bo
skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.«
Jezus torej moli. Pomisli! Bog moli. Zakaj mu je »treba« moliti, če pa je popoln?
Ker so trije in ne en sam, lahko Oče,
Sin in Sveti Duh živijo le iz zaupanja
drug drugemu. To daje življenje. Brez
tega mene in tebe sploh ne bi bilo. Tudi
vsaka družina se začne in lahko živi le iz
zaupanja. Zaupanje pa se živi sproti ...
Zato razumemo, zakaj je Jezus molil
in zakaj se bodo resnično velike, večne
in nove stvari med nami rojevale le iz
molitve.
župnik

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom,
redni sveti spovedi.
MARIJA OBISKUJE NAŠE DRUŽINE
Marijina podoba nadaljuje pot po domovih. Lepo je, ko ste se na mnogih
krajih poklicali in dobili skupaj. Med
nami je še do sobote popoldne. Za
vsak dan se med seboj pokličite in dogovorite:
nedelja, 28. 5. : Potoče;
ponedeljek: še en dan Vrtovin;
torek in sreda: Skrilje;
četrtek in petek: Kamnje.
Sobota, 3. 6., do 17. ure na voljo za
tiste, ki bi jo želeli.
STREŽNIKI
V petek se strežniki obeh
župnij dobite skupaj z bogoslovcem Blažem od 16.00
do 17.30 v Kamnjah najprej
v cerkvi, nato na igrišču.
MLADI ANIMATORJI
V petek ob 20.30 bo redno srečanje
v Kamnjah. Pridruži se in povabi prijatelja.
BOLNIKE IN STAREJŠE
tokrat obiskujem v petek od 8. do 9.
ure (Potoče, Vrtovin) in od 11.30 naprej (Črniče in Kamnje).

SKLEP ŠMARNIC
V sredo, na dan obiskanja Device Marije, sklepamo letošnje šmarnice, ki nam
bodo ostale še posebej v spominu. Pohvala otrokom, staršem in drugim, ki
ste bili navdušeni in vztrajni. Hvala
vsem, ki ste organizirali in spremljali.
DEVETDNEVNICA PRED BINKOŠTIMI
V času od vnebohoda do binkošti molimo k Svetemu Duhu. Devetdnevnico
najdete na spletni strani.

ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
Še vedno se lahko prijavite, da
vemo, kako s sedeži na avtobusu.
Odhod ob 8.20 z
avtobusne postaje v Dobravljah in potem naprej skozi
Gojače proti Črničam. Cena prevoza
bo 7 €; kjer gre iz družine več otrok,
plačate samo za enega. Vrnili se bomo
med 15. in 16. uro. Po peš romanju

s Prevala v baziliki priprava in maša
ob 11. uri. Vzemite kakšno svetilko za
pot po rovu skozi Skalnico, starši bodite brez skrbi.
ROMANJE BOLNIH, OSTARELIH IN
INVALIDOV NA BREZJE
bo v soboto, 17. junija.
Lahko se prijavite Stanku Rovtarju 031 249 202,
stanko.rovtar@siol.net ali
Julijani Bric, julijanabric@
gmail.com, 040 888 420.
V SREDO
se bomo pri maši ob 19. uri v Malovšah spomnili dneva mašniškega posvečenja g. Aleksandra Lestana pred
75 leti. Vabljeni.
DVD – SVETI PAVEL
V cerkvi je na razpolago dvd z zelo
lepim dokumentarnim filmom o
podružnični cerkvi
na Svetem Pavlu avtorja Bernarda
Rijavca iz Kamenj. Film ni za prodajo,
lahko oddate prostovoljni prispevek.
VEROUK

Ta teden so še redna tedenska srečanja. Prvi teden
v juniju pridete brez zvezkov k sveti spovedi in ogledu filma. Kdor ima zaostale
obveznosti, naj se osebno
dogovori s katehetom. Veroučna maša ob sklepu šolskega in veroučnega leta bo
na nedeljo Svete Trojice, 11. junija.

ZAKONSKI SKUPINI
se dobimo na binkoštno nedeljo okr.
poldne v hiši pod cerkvijo v Strunjanu
na sklepu letošnjih srečanj, kot smo dogovorjeni.
FESTIVAL DRUŽIN
Med 2. in 4. junijem bo ob Tavčarjevem
dvorcu V Poljanski dolini 11. Festival
družin, Pripravljen je bogat program
za otroke in zakonce, med gosti bo Andraž Arko. Še do srede je mogoče dobiti
vstopnice. Več na festival-druzin.si.
SHOD V LOGU
Na binkoštno nedeljo ob 17. uri bo drugi letošnji shod v Logu. Sledimo papeževi spodbudi Radost ljubezni.
ROMANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE
V nedeljo, 11. junija, bo romanje za pedagoške delavce. Več na spletni strani.
MINI OTROŠKA OLIMPIJADA
Danes, v nedeljo, od 14. ure ŠKTD Kamnje - Potoče pripravljajo v Kamnjah
mino otroško olimpiado. Pridružite se.

Pred nami je:

• sobota, 17. 6., romanje ostarelih, invalidov in bolnih na Brezje;
• nedelja, 18. 6., šagra v Črničah
• sobota, 24. junija, (peš) romanje na Sveto Goro;
• nedelja, 25. junija, šagra na Ravnah;
• ponedeljek, 26. junija, začetek oratorija.

