Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 6,

KAMNJE ob 16.00
v zahvalo in čast Materi
Božji, Potoče 3

GOJAČE ob 20.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

Ema Krška,
kneginja

VRTOVIN ob 16.00
za †† Lozar in Čermelj,
Vrtovin 98

ČRNIČE ob 20.00
za † Ireno Ipavec,
p. n. Črniče 9

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

KAMNJE ob 16.00
za † Rudija Črmelja,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 20.00
za † Danila Cigoja,
p. n. darovalca

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

KAMNJE ob 15.30
za †† Rijavec in Božič,
Kamnje 5

za †† starše in brata Persič,

petek, 30. 6.,
Prvi mučenci rimske
Cerkve

KAMNJE ob 16.00
za † Lenico Vodopivec,
p. n. darovalcev

RAVNE ob 20.00
za †† Venceslava, Miroslava
in Rozino Lozar, Ravne 7

prva sobota, 1. 7.,
Estera,
svetopisemska žena

SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Stanka in Vido Čermelj, na čast Materi Božji za Božji
Skrilje 37
blagoslov, p. n. Črniče 63a
od 7.30 češčenje in možnost
za spoved

nedelja, 2. 7.,
13. NEDELJA
MED LETOM

SKRILJE ob 7.00
za † Petra Resnika, p. n. sosedov

Janez in Pavel,
mučenca

torek, 27. 6.,

nedelja Slovencev
po svetu
Janez Frančišek Regis,
duhovnik

ČRNIČE ob 20.00
p. n. Vitovlje 125

ČRNIČE ob 9.00
za † Iva Lebana, p. n. Črniče 79
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožico in Stanka Mustra, Vrtovin
V Ledinah ob 10.00: za župnijo

12. nedelja med letom

25. junija 2017
št. 26/17

Ne bojte se!
Ali ne prodajajo dveh
vrabcev za
en novčič?
In vendar
nobeden od
njiju ne pade
na zemljo
brez vašega
Očeta. Vam
pa so celo vsi
lasje na glavi
prešteti. Ne
bojte se torej!
Vredni ste več
kakor veliko
vrabcev. Vsakega torej, ki
me bo priznal
pred ljudmi,
bom tudi jaz
priznal pred
svojim Očetom, ki je v
nebesih. Kdor
pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom
tudi jaz zatájil
pred svojim
Očetom, ki je
v nebesih.
(Mt 10,29–33)

 Za konec
NA POROKI – V neki mestni cerkvi je poroka teniške igralke. Pred obredom vpraša župnik mlajšega moškega v
črni obleki: »Vi pa ste najbrž ženin?« Moški odvrne: »Ne, gospod župnik, jaz sem bil izločen v polﬁnalu.«
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

Današnji evangelij je delček naročila, ki ga je Jezus zaupal dvanajstim apostolom, ko jih je poslal med ljudi. Vedno so hodili za
svojim učiteljem, poslušali, kako je oznanjal Božje kraljestvo,
učil ljudi, jih ozdravljal in izganjal demone. Učenci pred tem niso
delali nič od tega, ampak so bili le zraven. Zdaj jim Jezus naroča,
naj oni oznanjajo Božje kraljestvo, naj oni ozdravljajo in izganjajo hude duhove. Dvanajsteri so gotovo prestrašeni pred to novo
nalogo. Zato Jezus nagovori svoje učence z »Ne bojte se jih!«
(Torej ljudi, h katerim jih pošilja.) Jasno jim pove na začetku,
da jih bodo nekateri sprejeli, drugi pa preganjali in jim celo poskusili vzeti življenje. Njih se ne bojte. Bojte se tistega, ki more
tako dušo kot telo uničiti v peklenski dolini. Jezus je ugotovil, da
apostole skrbijo napačne stvari (kot pogosto tudi nas). Skrbi jih,
da jih ljudje ne bodo sprejeli, da jih bodo preganjali in mogoče
celo ubili. Ampak to ni razlog za strah. Bojte se raje tistega, ki
more pogubiti tako dušo kot telo. Strah nas mora biti pogubljenja, apostole pa je bilo strah oznanjati ljudem odrešenje. Jezus
pa njim in nam pokaže, da se bojimo napačnih stvari. Strah
nas je pričevati in oznanjati pred drugimi, moralo pa bi nas biti
strah ne oznanjati in ne pričevati. Gorje meni, če evangelija ne
bi oznanjal! Naročilo, priznati Jezusa pred ljudmi, je bilo izročeno
apostolom, ko so šli oznanjat. Vendar velja tudi za nas. Vsakega
torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal
pred svojim Očetom, ki je v nebesih.
In vendar, delamo današnjemu
evangeljskemu odlomku krivico,
če ga predstavimo kot Jezusovo
sporočilo, česa se je treba bati.
Jezus namreč to pove enkrat, kar trikrat pa izreče: Ne bojte se. Prvič pravi: Ne bojte se oznaniti ljudem tega,
kar še ni bilo oznanjeno – mora se namreč razodeti. Čeprav je Jezus povedal
nekatere reči le apostolom, ne pa množici, je zdaj čas, da se razodene vsem.

In isto velja za nas. Ne smemo se bati
govoriti o Kristusu ljudem, ki ga še ne
poznajo. Za te ljudi je Jezus skrit, naša
naloga pa je, da odmaknemo zagrinjalo, da jim podarimo možnost spoznati
Jezusa. Drugič Jezus apostole tolaži,
naj se ne bojijo groženj in nasilja – grožnje in nasilje ljudi, ki Kristusa ne sprejemajo, namreč ne dosežejo tega, kar
je pomembno. Isto velja za nas. Lahko
nas doletijo hude stiske in preizkušnje,
lahko se nam godi strašna krivica in nas
zadene nečloveško trpljenje. In vendar
nas to ne more pogubiti. Nazadnje pravi Jezus: Ne bojte se tega, da ste sami.
Učenci so šli med ljudi prvič brez Jezusa oznanjat, pričevat, ozdravljat in
izganjat hude duhove. Brez Jezusa so
se počutili izgubljeni. In kot zdravilo
zoper občutek izgubljenosti nam Jezus
priporoča zaupanje v našega Očeta, ki
je v nebesih. Zaupanje, da On skrbi za
nas. Vam pa so tudi lasje na glavi vsi
prešteti.
Blaž Kernel

ORATORIJ
bo v tem tednu od ponedeljka do
petka, ko ga bomo sklenili s sveto
mašo ob 16. uri.
Začetek vsak dan ob 8. uri. Otroke
lahko pripeljete že od 7.30. Prvi dan
oddate podpisano prijavnico in prispevek. Vsak dan končamo s sveto mašo
ob 16. uri in spuščanjem oratorijske
zastave. Otroci iz višjih razredov v sredo in četrtek ostanejo tudi zvečer in
prespijo v šotorih. Prijavili ste ok. 100
otrok, teden bomo preživeli skupaj z
ok. 25 animatorji, ki bodo vse dni nastanjeni v župnijskem domu.

V sredo gremo na pot,
ki jo bomo sklenili s
sveto mašo v Marijini
cerkvi v Vrtovinu.
Letos nas ob 100-letnici Fatime in 300.
obletnici
kronanja
svetogorske podobe
povezuje življenjska pot Marije, Božje
Matere, z naslovim: Dotik nebes.
S prispevkom staršev krijemo stroške
pripomočkov in hrane. Gospodinjam
se priporočamo za kakšno zelenjavo, sadje, jajca, priboljške; pokličete
lahko Julijano Bric (040-888-420), ki
povezuje vse kuharice na oratoriju. Že
vnaprej hvala vsem!
Spremljajte nas z molitvijo, da bo vse
dogajanje blagoslovljeno.
SVETE MAŠE
bodo zaradi oratorija med tednom ob 16.
uri, na praznik, v četrtek, pol ure prej.
V nedeljo bo ob 10.30 v Kamnjah maševal g. Jože Ličen.
MAŠNIŠKO POSVEČENJE
V četrtek, na praznik apostolov Petra in Pavla, bo ob
17. uri na Sveti Gori v duhovnika posvečen primorski novomašnik Gabriel
Kavčič iz župnije Ledine.
V molitev priporočamo
njega in ostala dva slovenska novomašnika. Vabljeni
na posvečenje in tudi na
novo mašo, ki bo v Ledinah v nedeljo ob 10. uri.
PRVA SOBOTA, OBISK BOLNIKOV
Bolnike obiskujem v soboto dopoldne.
Možnost za sveto spoved in češčenje v
soboto zjutraj pred mašo v Skriljah.

NABIRKA PETROV NOVČIČ
Slovenski škofje so sklenili, da bo letošnja nabirka »Petrov novčič« (ob
prazniku apostolov Petra in Pavla)
v nedeljo, 2. julija. To je starodavna nabirka za naslednika apostola
Petra, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih
katoliške Cerkve. Leta 2015 smo slovenski verniki v ta namen darovali
49.203,36 €. Na spletni strani www.
obolodisanpietro.va lahko spremljate, koliko in kam so bila sredstva oddana.

KAJ
BOMO
DELALI
NA ORATORIJU?
Predvsem bomo skupaj in si delili življenje.
To je dvorišče in dom
oratorija. Otrok in mlad
človek se čuti sprejetega in se tako lahko odpre za Božjo milost.
Dan začnemo s skupno pesmijo in molitvijo. Temelj dneva je zaigrana zgodba.
Sledi kateheza in delavnice po skupinah.
Opoldne je Alabansa, slavljenje, skupaj
smo ob evharistični mizi v cerkvi in potem ob skupni mizi pri kosilu. Popoldne
TEDNI DUHOVNOSTI V STRŽIŠČU
počitek, velika igra in sklep. Zadnja dva
Z naslednjim tednom se začnejo tudi dneva bo za višje razrede še velika vetedni duhovnosti za srednješolce in černa igra in spanje v šotorih.
študente v Stržišču. Vztrajno vabim
mlade, da si ob vsem drugem privo- VSEBINA LETOŠNJEGA ORATORIJA
ščijo košček poletja, ki je za mlade- PONEDELJEK:
ga človeka nepozabna izkušnja pri- Marija, skrinja zaveze.
stnega srečanja. Še posebej vabim Marija obišče Elizabeto in
na prvi teden v avgustu. Razpored dogodki ob rojstvu. Simna pot.rkc.si. Prijavite se župniku ali bol dneva je SKRINJA,
Danilu Kobalu na 041-860-640.
antisimbol SEF,
Lepa možnost tudi za družine ob vrednota DAROVANJE.
dveh koncih tedna v avgustu.
TOREK:
Marija, sedež modrosti. Z Jožefom najPOČITNIŠKO VARSTVO
deta odraščajočega Jezusa v templju.
Od 26. junija do 31. avgusta Društvo Simbol dneva je SOL, antisimbol PLEprostovoljcev na Mirenskem gradu SEN, vrednota dneva MODROST.
omogoča varstvo otrok vsak dan SREDA:
od ponedeljka do petka od 7.30 do Marija, sedež modrosti. Njeno posredo16.30. Dodatne informacije in pri- vanje in čudež na svatbi v Kani. Simbol
jave 051-208-071 (Eva), eva.olivo@ dneva je VRČ, antisimbol ČREPINJE,
drustvo-vzd.si.
vrednota dneva SOČUTJE.
ČETRTEK:
Marija, Mati Cerkve. Marija vztraja vse
do križa in tam postane naša duhovna
mati. Simbol dneva je MIZA, antisimbol
ŽAGA, vrednota dneva CERKEV.
PETEK:
Marija, Kraljica miru. Jezus se prikaže učencem in Mariji. Simbol dneva je
OLJČNA VEJICA, antisimbol PEST, vrednota dneva MIR.

