Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 5,
Margareta Pole,
mučenka

torek, 29. 5.,
Maksim Emonski,
škof

sreda, 30. 5.,
Ivana Orleanska,
devica

četrtek, 31. 5.,
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI,
Obiskanje Device Marije

prvi petek, 1. 6.,
Justin,
mučenec

prva sobota, 2. 6.,
Erazem,
škof

nedelja, 3. 6.,
9. NEDELJA
MED LETOM,
Karel Lwanga in drugi
ugandski mučenci

nedelja Svete Trojice

SKRILJE ob 16.00
šmarnice
za † Cvetko Mavrič,
pogrebna

ČRNIČE ob 19.30
po namenu

šmarnice

KAMNJE ob 16.00
šmarnice
za † Albino Petrovčič,
pogrebna

ČRNIČE ob 19.30
za † Cilko Ušaj,
p. n. Ustje

šmarnice

SKRILJE ob 20.00
šmarnice
za †† starše in sestro Cencič,
Skrilje 91d

MALOVŠE samo šmarnice
ni maše

KAMNJE ob 19.30
za †† Jagodnik,
Potoče 48
procesija SRT

ČRNIČE 18.00
za župnijo
od 17.15 možnost za spoved
ni večerne adoracije

VRTOVIN ob 20.00
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89
od 19.30 spoved in češčenje
tokrat pred mašo

ČRNIČE ob 19.30
na čas Božjemu usmiljenju
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 3a

SKRILJE ob 7.00
za †† Katarino in Maksa
Kravosa, Skrilje 77
od 6.30 češčenje
in možnost za spoved

od 18.30 možnost za spoved

ČRNIČE ob 19.30 šmarnice
za † duhovnika Janka, Vido
in Rafaela Krkoča,
p. n. Malovše 6

SKRILJE ob 7.00
za † Cvetko Mavrič, 8. dan
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † redovnico Gabrijelo in †† Rebek, Malovše 12
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Kodriča, Kamnje 3b
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Kaj bo z mano?
Ko so ga
zagledali,
so se mu do
tal priklonili,
nekateri pa so
dvomili. Jezus
je pristopil in
jim spregovoril: »Dana mi
je vsa oblast v
nebesih in na
zemlji. Pojdite
torej in poučujte vse narode. Krščujte
jih v imenu
Očeta in Sina
in Svetega
Duha in učite
jih izpolnjevati vse, kar
koli sem vam
zapovedal! In
glejte: jaz sem
z vami vse
dni do konca
sveta.
Mt 28,17–20

 Za konec
V PARKU – Policista gresta po parku. Prvi reče: »Poglej, mrtev ptič!« Drugi pogleda v zrak: »Kje?«

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 praznik SRT:
1. berilo: 2 Mz 24,3–8
2. berilo: Heb 9,11–15
evangelij:
Mr 14,12–16.22–26

Mati je pripovedovala: »Z dveletnim sinom sem šla na obisk k stari
mami. Ko sva bila tam, je prišel uslužbenec iz trgovine in ji prinesel
kosilo. Ko je prijazno pozdravil mojega sina, je še povedal, da ima
sam osem otrok. »Osem otrok,« sem vzkliknila. »Svojega sina imam
tako rada, da si ne morem zamisliti, da bi to ljubezen delila na osem
otrok.«
Mož ji je odgovoril: »Ljubezen se ne deli, se množi!« Ljubezen je
nekaj posebnega. In samo zato je Sveta Trojica nekaj posebnega.
Zato je Bog kakor drugačen vodnjak. Bolj ko iz njega piješ, več vode
je v njem.
Toda logika narave in sveta ni taka. Narava se sicer bujna in se širi,
vendar se na koncu le bori za obstanek. Tudi človek je iz narave in
zato se bojimo.
»Kaj bo z mano?« To vprašanje smo prinesli na svet. Otrok se po
rojstvu globoko v sebi nezavedno sprašuje: »Kaj bo z mano?« Sem
sam ali je še kdo?« »Bom preživel?« Narava ni dovolj, ljubeča navzočnost očeta in mame ter drugih, torej skupnost ga potegne iz tega
spraševanja. To se še globlje zgodi pri krstu.
In kasneje v življenju ostaja ta strah, »kaj bo z menoj«. Ko z zaljubljenostjo na nov način »nekdo drugi« vstopi v naše življenje, se za
nekaj časa umakne. In potem se ta v naše telo zapisani naravni »boj
za obstanek« ponovno pojavi. V raznih oblikah. In kaj vse odrasli delamo, da bi »preživeli«. Pa si tega ne priznamo. Ali ni fovšija le eden
od načinov, kako se borimo za obstanek?
Ko smo bili majhni in ko smo bili zaljubljeni, smo »vedeli«, da potrebujemo drugega. Kako to, da
kasneje to pozabimo!? Odgovor
je preprost. Zato, ker nismo
Bog. Samo Bog se ne boji zase.
Ne zato, ker je »car«, ker je
sam vsemogočen, vseveden …
Ne! Takega Boga smo si zamislili
mi. Tudi v mnogih pobožnostih
in religijah. In ker se nam je tak
bog uprl, smo ga danes naredili
za pozitivno energijo. Samo da

si »pozitiven«, pa si že O.K. To je grob sodobne družbe in tudi zaraščen grob mnogih kristjanov.
Jezus je pokazal, da Bog ni tak. Toda
pokazati in naučiti še ni dovolj. Zato naroči: »Krščujte jih v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha.« Človek ne more poznati Boga, dokler ne živi z njim. Tega pa
se ne da »natankati« kakor na bencinski
postaji. Lahko se le znajdeš v skupnosti
treh Oseb, kakor se dojenček kar znajde
v družini. In to je krst. Zato se kristjani
pokrižamo. Pozitivno energijo lahko natankaš. Ljubezni pa ne moreš.
In če te življenje vedno bolj stiska, je to
zate priložnost, da nehaš obiskovati bencinske postaje. Tam ne boš dobil odgovora na mučno vprašanje.
župnik

Jutranja nedeljska maša bo
z junijem ob 7. uri.
ŠMARNIČARJI
V sredo pred praznikom lepo zaključite
dragoceno vsakdanjo skupno molitev in
zbiranje. Pohvala vsem, ki ste redno in
z veseljem hodili, ter odraslim, ki ste jih
podpirali.
PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek je slovesni in
zapovedani praznik. Od
nekdaj so se župljani ta
dan zahvaljevali za dar
evharistije in prosili za
blagoslov in varstvo pri
vsakdanjem delu. V časih, ko si je težje zorganizirati in vzeti čas, je to še
bolj dragoceno.
Sveti maši bosta ob 18.00 in 19.30. V
Kamnjah bo procesija. Prvoobhajanci
in drugi otroci vabljeni, da pripravite
cvetje in ga potresate po poti.

SODELOVANJE PRI PROCESIJI
Na praznik SRT med tednom je zelo pomembno, da ste pripravljeni nositi nebo
in bandera, vsak je dobrodošel. Prosim,
da ste velikodušni in to vnaprej sami
sporočite Mihu Rijavcu 051 342 181.
S tem mu prihranite mnogo skrbi in iskanja.
MAVRIČNO ROMANJE NA SVETO GORO
Sedaj nas je zbranih
deset; če nas bo dovolj
za avtobus, gremo v
soboto ob 8.20 iz Dobravelj, sicer pa z avtomobili. Vabljeni, da si izprosimo varstva in doživimo lepo srečanje z otroki
iz raznih župnij.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k spovedi in češčenju.
BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem v petek dopoldne v Kamnjah in popoldne od 14. do 16. ure v
Črničah.
VEROUK
ta teden še reden, razen v četrtek, ko
je praznična maša. Naslednji teden
spoved in film.
MOLITEV ZA DOMOVINO
V tem tednu molimo pri mašah, tudi osebno darujmo žrtve
in molitev za resnični blagoslov naše domovine. Kristjani
sprejemamo odgovornost, ne
nalezimo se apatije in brezbrižnosti. Če ne grem na volitve, nimam
pravice kritizirati. V nedeljo se častno
udeležimo odločanja o naši prihodnosti.

HVALA
Ob koncu del v cerkvi svete Marjete v
Skriljah hvala vsem, ki ste tudi v tem
tednu in prej peljali dela in čistili. Obnovljeni prezbiterij z novim oltarjem,
ambonom, kamnitim tlakom in prezračevanjem bo z vašimi vtisnjenimi darovi ostal še za mnoge zanamce.
Hvala vsem, ki ste delali v gojaški
cerkvi pri ureditvi drenaže na severni
strani in postavljanju nove električne
napeljave.
Hvala tudi članom ŽGS in drugim, ki z
manjšimi, vendar pomembnimi sprotnimi deli skrbite za primerno vzdrževanje naših cerkva in župnišč.
HVALA ZA DAROVE
V Skriljah ste (osebni darovi + nabirka 6. 5. 640) za to delo darovali
in zbrali 2.235 €. Od tega je 505 € iz
skriljske blagajne pri Štorovih, kjer se
zbirajo darovi za cvetje (od tam zbranega je leta 2016 šlo za tlak pred cerkvijo 2.968€). V nedeljo bosta obe
nabirki v Skriljah in Kamnjah namenjeni za to obnovo.
Ob knjigi Pavla Bratine o župniji Kamnje smo za župnijsko cerkev do sedaj skupno zbrali 1.355 €.
Z vero darovana odpoved se povrne.
Hvala za vse žrtve, s katerimi skrbimo
za lepoto in vzdrževanje tega, kar so
nam zapustili predniki.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Franca Ušaja ste namesto cvetja za župnijsko cerkev v Črničah darovali
140,52. Hvala vsakemu darovalcu.

V LOGU
je v nedeljo drugi letošnji shod ob 17. uri.

MLADI
V petek ob 20. uri se spet dobimo, da
se družimo, spoznavamo in pripravljamo na poletni oratorij.

PRIPRAVA NA KRST
v torek, 5. junija, ob 20. uri se začne
zadnja priprava na krst pred septembrom v Šturjah.

BLAŽ KERNEL – NOVA MAŠA
Blaž Kernel, ki je bil lani med nami na
praksi, bo obhajal novo mašo v Slavini
v nedeljo, 1. julija, ob 15. uri. Tudi nas

vabi na praznovanje in prosi za približno število udeležencev zaradi skupne
pogostitve; sporočite, koliko vas ima
namen iti.
ROMANJE NA BREZJE
Iz obeh župnij ste že napolnili enega od
avtobusov, ki peljejo na jubilejno 50.
vseslovensko romanje na Brezje, v soboto, 16. junija. Še se lahko prijavite
voditeljem Župnijske karitas.
Pred nami je:
• nedelja, 10. 6., maša ob koncu
veroučnega leta;
• nedelja, 17. 6., šagra sv. Vida v Črničah;
• nedelja, 24. 6., šagra na Ravnah;
• ponedeljek, 25. 6., romanje cerkvenih
pevcev Drežnico;
• nedelja, 1. 7., krst otrok v Črničah; nova
maša v Slavini;
• ponedeljek, 2. 7., začetek oratorija z geslom: »Le eno je potrebno«;
• nedelja, 8. 7. šagra na Svetemu Pavlu;
• nedelja, 15. 7. šagra v Skriljah.

Molitev za domovino
Troedini Bog, večna modrost!
Ti vse čudovito urejaš in vodiš.
Prosimo Te za naše voditelje, da bodo
skrbeli za našo državo in slovenski narod.
V času, ko se pripravljamo na volitve,
Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani
udeležili in odgovorno oddali svoj glas za
vse, ki se zavzemajo za pravičnost
in življenje, za družine in otroke,
za okolje in versko svobodo.
Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo
za vse, ki so v kakršnikoli stiski.
Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo
na zemlji, ki je kraljestvo miru,
pravičnosti in ljubezni. Amen.
Marija, Pomočnica kristjanov,
prosi za nas!

