Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 6,

KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa Kompara,
Kamnje 17, 1. obl.

GOJAČE ob 20.00
za †† Stanka in Drago
Pirjevec, p. n. Gojače 17

Florentina,
devica

VRTOVIN ob 20.00
za † Dorico in vse
†† Vodopivec, Vrtovin 50

ČRNIČE ob 20.00
po namenu

sreda, 21. 6.,
Alojzij Gonzaga,
redovnik

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b

MALOVŠE ob 20.00
po namenu

četrtek, 22. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za †† starše,
Kamnje 5a

Nazarij,
prvi koprski škof

torek, 20. 6.,

Janez Fisher in Tomaž
More, mučenca

petek, 23. 6.,
Srce Jezusovo

KAMNJE ob 8.00
za vse †† Kamnje 4

Jožef Caﬀaso,
redovnik

V Vrhpolju ob 19.30 za mlade družine

sobota, 24. 6.,
Rojstvo Janeza
Krstnika

Na Sveti Gori ob 20.00
za blagoslov v družinah
in za mlade

11. nedelja med letom

18. junija 2017
št. 25/17

Mlačnost je resnično zlo
ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo za 40 let svetega
zakona, p. n. Budin, Miren

ČRNIČE ob 20.00
za †† Marico in Alojza Ušaja,
p. n. Črniče 78
ČRNIČE ob 20.00
za †† Alojza Podgornika,
p. n. Črniče 12

blagoslov romarjev na Ravnah ob 9. uri

nedelja, 25. 6.,
12. NEDELJA

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Krkoč, Potoče 8

MED LETOM
Dan državnosti

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo

Vilijem iz Vercellija,
opat

RAVNE ob 9.00
za † Danila Cigoja, p. n. domačega pevskega zbora
KAMNJE ob 10.30
za † Zoﬁjo Cingerle, Vrtovin 127

Tisti čas je
Jezus zagledal množice.
Zasmilile
so se mu,
ker so bile
izmučene in
razkropljene
kakor ovce,
ki nimajo
pastirja.
Tedaj je
rekel svojim
učencem:
»Žetev je
velika, delavcev pa malo.
Prosíte torej
Gospoda
žetve, naj
pošlje delavce na svojo
žetev.«
(Mr 9,36–38)

Na Sveti Gori ob 16. uri slovesnost ob 300 letnici kronanja podobe.

 Za konec
SLUH – Anglež, Francoz in Bosanec se hvalijo s sluhom. Anglež reče: »Prejšnjo noč me zbudi neki šum. Preiščem vso hišo, šele ko sem stopil na zelenico, sem ugotovil, da slišim, kako raste trava.« »Ah, to ni nič. Tudi mene
je neko noč zbudil šum. Vso hišo sem obrnil na glavo, potem pa sem ugotovil, da slišim, kako v garaži rja nažira
moj citroen,« reče Francoz. Potem se oglasi Bosanec: »To ni nič, fanta. Prejšnji večer sem zaslišal šum v omari.
Odprl sem jo in ne bosta verjela, kaj sem videl in slišal.« »Kaj?« »Kako mi obleka odhaja iz mode ...«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jer 20,10–13
2. berilo: Rim 5,12–15
evangelij: Mt 10,26–33

Običajno mislimo, da vojne in slabe čase povzročajo predvsem
tisti, ki so hudobni in nasilni. V resnici slabe čase prinesejo tisti,
ki so postali mlačni. Pomankanje goreče ustvarjalnosti pripelje
do zla. To želi Jezus sporočiti z besedami »žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite …« Nič ne gre samo od sebe. Le zlo se širi
samo, ko njive več ne obdelujemo zavestno in z veseljem. Zato
Jezus sveta ni obsodil. Niti ni naredil čudeža, da bi se vsi slabi
spreobrnili. Nekaj povsem drugega je naredil. Poklical je nekaj
konkretnih nepopolnih ljudi in jih napravil za učence. In po enaki
poti Bog deluje tudi v naših časih.
Papež Frančišek je večkrat zatrdil, da smo v tretji svetovni vojni,
le da se dogaja prikrito, na drugačen način. Sredi mnogih bojev
smo. In ko si sredi vojne, je najslabši odziv to, da si mlačen, da se
kar prepustiš zunanjemu toku. Ko je vojna, pustiš za seboj mnoge
izgubljene stvari, se od njih posloviš in se osredotočiš na bistveno.
Na zunaj se zdi, kot da je konec, kot da stvari povsod padajo. Cerkve se praznijo, zakramenti postajajo le občasna izbira,
družine se razdvajajo, mladi odlašajo … Letos bomo v novomašni številki Družine lahko videli le tri ali štiri nove duhovnike za
vso Slovenijo. Toda ravno v takih prehodnih časih Bog najgloblje
piše zgodovino. Ravno v takih časih Bog pošilja delavce. Vprašaj se samo, med katerimi si. Med tistimi, ki z
mlačnostjo pripomorejo k širjenju zla ali med delavci
na veliki in edini žetvi.
»Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in
razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja.«
Ali vidiš danes okoli sebe ljudi, ki so dejansko »izmučeni in razkropljeni«? Kakšen je
tvoj odgovor? Obsojanje? Opravljanje? Jamranje? Umik v lagodje? Nostalgija za nekdanjimi časi? Ali je tvoj odgovor, da ravno sedaj
obrneš smer in greš proti toku v žetev?
Papež Frančišek ponavlja: »To je pot našega vsakodnevnega spreobrnjenja: preiti od stanja po-

svetnega življenja, mirnega, brez tveganj, katoliškega da, toda mlačnega,
k načinu življenja resničnega oznanila
Jezusa Kristusa, k veselju oznanila Kristusa. Preiti od religioznosti, ki preveč
gleda na dobiček, k veri in k razglašanju: 'Jezus je Gospod.' To je čudež, ki
ga stori Sveti Duh.«
Bolj ko je tema, lepše je biti luč! Bolj,
ko te stiska preizkušnja v družini, bolezen in strah pred prihodnostjo, bolj te
Gospodar potrebuje na svoji žetvi. Prepoznaj v stiskah ta njegov klic. Jezus z
»delavci na žetvi« ne misli le na duhovnike. Misli tudi na tebe. Morda si na videz zavržen, in vendar izbran in poslan.
Zate je pripravljeno mesto na žetvi.
Nikar ne ostani na varnem.
župnik

V SOBOTO ROMAMO NA SVETO GORO
V soboto, na
predvečer
praznovanja
300-letnice in
dneva državnosti, romamo na
Sveto Goro. Na
avtobusu je še
15 prostih sedežev za povratek peš romarjev.
Vabim, da gremo z domačega praga
s posebno prošnjo za blagoslov v
naših družinah. Potem se počakamo
nekateri že ob 8.15 na Svetem Pavlu,
skupaj pa ob 9. uri pri cerkvi na Ravnah. Hodili bomo zmerno s postanki,
ker bomo imeli dovolj časa. Tiste z
mnogo kondicije, ki običajno hodite hitreje, vabim, da se prilagodite drugim
v skupini. Romanje je lepo in blagoslovljeno, ko se držimo skupaj. Na Sveto

Goro bomo prispeli pozno popoldne, se okrepčali,
spočili ter družili
pred večerno slovesnostjo, ki bo
ob 20. uri.
Avtobus za romarje, ki ste se prijavili
za obe smeri, odpelje ob 18. uri z avtobusne postaje v Dobravljah; pobira
preko Sela in Črnič. Vrnili se bomo po
22. uri. Prispevek bo glede na število
potnikov znan v soboto (med 5 in 10 €,
za eno smer največ 5 €).
Še vabnim, da se pridružite, če le morete. Zaenkrat nas je 30 peš romarjev.
Avtomobil nas bo čakal na poti okr. 12.
ure, ko bo skupna topla malica. Pripeljal bo tudi vodo, da si bomo lahko
dopolnili zalogo v nahrbtniku. Avto bo
potem vedno v bližini za prevoz, če bo
kdo potreboval, tako da se lahko brez
strahu podate na pot.
NAMEN
Romanje bomo namenili družinam po
naših župnijah. Veliko je stisk in negotovosti. Namenili ga bomo tudi mladim, da bi zmogli v življenju najti pravo poklicanost in življenjsko izpolnitev.
S seboj vzemimo veliko dobre volje, v
nahrbtniku pa nekaj hrane in pijače.
Romarje vabim, da pred odhodom na
domačem pragu zmolite molitev, ki je
natisnjena v oznanilih.
SLOVESNOST
Na predvečer bo ob 20. uri daroval
mašo škof dr. Anton Stres. Nato bo
procesija z milostno podobo in lučkami okoli bazilike. Od 19. do 20. ure bo
slovesno pritrkovanje.
Glavna slovesnost bo v nedeljo ob
16. uri. Somaševanje bo vodil apostolski nuncij v Sloveniji. Od 15. do 16. ure
slovesno pritrkovanje in molitvena ura.
Dobrodošli pri Kraljici Svetogorski ob
njenem prazniku!

TRIDNEVNICA
Pred romanjem lahko opravite preprosto tridnevnico (sreda, četrtek,
petek), ki jo najdete na spletni strani. Prirejena je po devetdnevnici, ki
so jo za to priložnost izdali na Sveti
Gori.

datne z deležem, ki ga prispevate starši
na oratoriju. Hvala lepa vsem darovalcem.

POČITNIŠKO VARSTVO
Od 26. junija do 31. avgusta Društvo
prostovoljcev na Mirenskem gradu omogoča varstvo otrok vsak dan od poneSREČANJE ZAKONSKIH PAROV
deljka do petka od 7.30 do 16.30. DodaV petek, 23. ju- tne informacije in prijave 051 208 071
nija, na praznik (Eva), eva.olivo@drustvo-vzd.si.
Srca Jezusovega, bo ob 19.30 v
MOLITEV NA ZAČETKU ROMANJA
Vrhpolju maša za
zakonce in družine
OB ODHODU Z DOMAČE HIŠE
ter za domovino.
Milostna svetogorska Kraljica,
Lepo vabimo vse pare, da se dobimo
Mati in Varuhinja
na tem primorskem srečanju zakoncev. Po maši vabljeni župnišče, da se
našega naroda,
povežemo in med seboj spodbudimo.
na začetku tega romanja
Pred mašo, ob 18. uri, bo pred certvoji materinski ljubezni
kvijo v Vrhpolju proslava ob dnevu
priporočam(o) družino,
državnosti.
ORATORIJ
se prične 26. junija, še vedno lahko
sporočite prijavo. Sedaj je prijavljenih 80 otrok in okr. 25 animatorjev.
Mladi, še se lahko pridružite.
24 UR MOLITVE IN POSTA
ZA DOMOVINO
Pred dnevom državnosti se lahko
vključimo v 24-urno molitveno verigo. Za enega od 15-minutnih terminov se lahko zavežete na spletni
strani www.nasadomovina.si
Vabljeni, da v teh dneh darujemo
tudi telesni post in odpovedi za prihodnost naše domovine.
NABIRKE
V nedeljo smo v Kamnjah za mize in
klopi namensko zbrali 292,2 €, kar
znese za nekaj več kot tri komplete zložljivih miz in klopi. Mize smo že
dobili s popustom in dokupili še do-

iz katere prihajam in vse družine naše župnije.
Tebi izročam(o) našo
slovensko domovino.
Kot dobrohotna tolažnica
zaceli rane družine
in rane našega naroda.
Izprosi nam Svetega Duha, da
bomo z novo gorečnostjo premagovali vsa nasprotovanja.
Bog te je poklical na
romanje vere. Prosim(o) te,
sprejmi na tej poti tiste trne, ki
nas na poti življenja zbadajo.
Odpiraj nam pot v prihodnost
in nas naredi za glasnike
evangelija.
Slava Očetu ...

