Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 7.,

v Kamnjah ni svete maše

ČRNIČE ob 19.30
po namenu darovalca

VRTOVIN ob 20.00
za † Staneta Jelenca in
† redovnico Metko Capuder,
Vrtovin

ČRNIČE ob 19.30
za † Iva Lebana,
p. n. Črniče

SKRILJE ob 20.00
za †† Antonijo in Viktorja
ter vse †† Rustja in Rovtar,
Skrilje

MALOVŠE ob 19.30
za † Stanka in vse †† Cigoj,
Malovše

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Krašna,
Kamnje

RAVNE ob 19.30
po namenu

Veronika Giuliani,
mistikinja

torek, 10. 7.,
Amalija,
redovnica

sreda, 11. 7.,
Benedikt,
opat, zavetnik Evrope

četrtek, 12. 7.,
Mohor in Fortunat,
mučenca

petek, 13. 7.,
Henrik (Hinko) II.,
cesar

sobota, 14. 7.,
Kamil de Lellis,
redovnik

v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

VRTOVIN ob 20.00
za † Stanka Pirjevca,
p. n. Vrtovin 1. obl.

ČRNIČE ob 19.30
po namenu

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo, Podgornik,
Skrilje

ČRNIČE ob 19.30
po namenu

od 7.30 češčenje in spoved

nedelja, 15. 7.,
15. NEDELJA
MED LETOM,
Bonaventura,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 7.00
za † Gabrijela Brica in †† starše Rustja, Potoče
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† prijatelje in znance, p. n. darovalcev
SKRILJE ob 9.00
za župnijo
posvetitev oltarja in procesija SRT
za †† Olgo in Srečka Rovtarja, Skrilje

14. nedelja med letom

8. julija 2018
št. 27/18

Niso ga sprejeli

Ko je prišla
sobota, je
začel učiti
v shodnici.
Mnogi, ki so
ga poslušali,
so začudeni
govorili: »Od
kod njemu
to? Kakšna je
ta modrost, ki
mu je dana?
In kakšna
mogočna
dela se godijo
po njegovih
rokah! Ali ni
to tisti tesar,
sin Marije in
brat Jakoba,
Jozeja, Juda
in Simona?
Mar njegove
sestre niso
tu, pri nas?«
In spotikali
so se nad
njim.
(Mr 6,2–3)

 Za konec
MED ČRVI – »Zakaj si pa danes tako dobre volje?« je črv vprašal prijatelja črva. – »Tašča je odšla na ribolov.«
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: Am 7,12–15
2. berilo Ef 1,3–14
evangelij: Mr 6,7–13

Neki človek je bil strasten kadilec, a se je zelo bal, da bo zbolel.
Zavedal se je, da se bo čim prej moral odločiti. Neutrudno je prebiral
strokovne članke o kajenju in raku. Potem je prišel usodni dan, dan
za veliko odločitev: nehal je – brati časopise in revije.
Podobno ravnamo mi, ko slišimo oznanilo, ki ni po našem okusu in
po našem mnenju. Vemo, da bi se morali zares spreobrniti, toda ta
glas je treba utišati, za zavrnitev pa najti opravičilo ali izgovor. Ko
nas nekaj zmoti, poiščemo krivca zunaj sebe.
Podobno so se odločili v Jezusovem rodnem kraju. Poslušali so ga,
potem pa se nad njim spotikali. »Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat
Jakoba, Jozeja, Juda in Simona?« Koliko imamo povedati o ljudeh!
Koliko mnenj o ljudeh je treba razširiti. Evangelisti zelo lepo pokažejo, da je bila to glavna ovira za sprejem vere. Morda iščeš odgovore
na nekatera vprašanja vere. Morda iščeš mnenje ne pa življenja in
zato ne greš naprej.
Pomislimo, koliko tudi naša »mnenja« zapirajo pot naši veri in veri
tistih, s katerimi živimo. Pomislimo, kaj vse naredimo in zlasti govorimo o drugih samo zato, da nam ne bi bilo treba nečesa spremeniti.
Druga, s prvo povezana ovira pa je naše »znanje«. Že vnaprej namreč vemo. Ne le, da že vnaprej vemo, kakšni so pri tej hiši, v tej
vasi, v tem narodu … »Ali ni to tisti tesar …« Že vnaprej tudi o sebi
vemo, da se pač ne bomo spremenili. Ne verjamemo in zato tudi
ne tvegamo in se zares ne odločimo za Boga. Dokler pa se za Boga
zares ne odločim in se ukvarjam le s seboj, se z mojim krščanstvom
ne bo nič spremenilo na bolje. »In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela.« Ker niso verjeli.
Pomisli, kaj vse preveč veš o
drugih in kaj vse preveč veš o
sebi. Kaj vse gre mimo nas samo
zaradi našega »prevelikega znanja«. Bog nam želi dati dar spreobrnjenja. Toda dokler posode ne
izpraznimo in ne nastavimo, nima
tega daru kam položiti.
župnik

OLTAR

ŠAGRA SV. MARJETE
– POSVETITEV OLTARJA
V nedeljo vabljeni v
Skrilje. Že v soboto
od 17. ure (igre za
najmlajše) naprej bo
program v prostorih
krajevne
skupnosti.
Za pogostitev po maši
ste naprošeni za pecivo, prinesite že v soboto ob 17. uri v prostore KS.
V nedeljo bo slovesna maša, letos izjemoma ob 9. uri, in po maši procesija. Vabljeni, da pri nabirki po svojih
močeh darujete za pokritje stroškov
novega oltarja, ambona in tlaka. Do
sedaj smo namensko zbrali 3.465 €.
Ob tem je bilo vloženega tudi veliko
prostovoljnega dela in materiala. Bog
povrni vsem za vašo odpoved in velikodušnost.
G. ŠKOF METOD PIRIH
bo med sveto mašo posvetil nov kamnit mašni oltar. Blagoslovil bo tudi
nov ambon in obnovljen prezbiterij. G.
škof bo vodil bogoslužje tudi pri procesiji. Potrudite se za lepo pripravo in
sodelovanje. Ker je ura bolj zgodnja,
se tudi po slovesnosti še zadržimo v
skupnem druženju pri cerkvi.
POMEN OLTARJA
Obnovitvena dela in novo opremo
lahko blagoslovijo duhovniki. Oltar pa
zavzema posebno mesto in ga lahko
posveti samo škof. Oltar je prvi in
najpomembnejši del cerkve. S posvetitvijo je izvzet iz običajne rabe.
Škof ga s posebnim obredom mazili s
posvečeno krizmo in na njem zakuri
ogenj.

proti ljudstvu ni nekakšna pomožna ali »daritvena miza«. Ko je postavljen, starejši oltar zadaj ni več
glavni oltar, čeprav ga včasih tako
imenujemo. Na oltar zato ne odlagamo orodja in podobnih zadev, ker ni
navadna miza.
V novem oltarju v
Skriljah so vstavljene
relikvije sv. Donata,
ki ga povezujejo s
sedanjo in prejšnjo
cerkvijo.
AMBON

je namenjen branju in oznanjevanju Božje besede. Po pravilih bogoslužja naj bi bil po obliki povezan z
oltarjem. Ni ločen del in podobno kot
oltar ni le stojalo ali prostor za govornika. V Skriljah ambon izrazito predstavlja to, kar naj bi po stari tradiciji
bil: spominja naj na skalo, s katere
je angel na velikonočno jutro oznanil prvo in najpomembnejše oznanilo
Cerkve: »Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Spomnite se, kako vam je govoril
…« (Lk 24,5–6). Življenje je velikokrat
trdo, pusto in težko kot
skala. Zgodi se, da smo
zagledani v skalo, prezremo pa glavno oznanilo, ki nam ga ta skala
prinaša.
Oltar in ambon imata sama po sebi
pomembno vlogo, zato nanju ne postavljamo okraskov in cvetja. Cvetje
v bogoslužju ne more biti okrasek
bogoslužnega predmeta, ustvarja pa
dodatno lepoto v bogoslužnem prostoru. S cvetjem zaznamujemo tudi
razliko med časi cerkvenega leta.

RAZGLEDNICE IN DELAVNICA
ZA NAŠO POSVOJENKO
V okviru šagre v Skriljah bo tudi letos v okviru KS Skrilje delavnica, tokrat izdelovanja razglednic, ki jo bo
vodila Damjana Štrukelj. Skriljski
veroučenci, pozor! Sreda, 11.
junij, ob 10. uri v prostorih KS
Skrilje (poleg šole). Če nisi na počitnicah, je udeležba obvezna! Vabljeni pa ste tudi ostali veroučenci,
ki radi ustvarjate in želite prispevati
delež v tej dobrodelni akciji! Zato si
v sredo vzemite čas za nekajurno
druženje in ustvarjanje, izdelke pa
namenite za Penlop in tiste, ki imajo
manj kot mi. »Ne gre za to, koliko
delamo, temveč za to, koliko ljubezni vlagamo v svoje delo.« (sv. mati
Terezija)
Tudi drugi župljani vabljeni, da
si v nedeljo po maši v Skriljah pred
cerkvijo ogledate razstavo, izberete razglednico, ki vam bo najbolj
všeč, in darujete za deklico Penlop
iz Zambije ter ji tako
omogočite
šolanje.
Zato ne pozabite vzeti
s seboj nekaj drobiža
v ta namen. »Ne gre
za to, koliko dajemo,
temveč za to, koliko
ljubezni vlagamo pri
svojem dajanju.« (sv.
mati Terezija)

HVALA
vsem, ki ste kakor koli prispevali k letošnjemu oratoriju. Bili smo ena velika
družina, v kateri se deli mnogo stvari.
Oratorij nas v teh časih spominja, da
ne moremo živeti vsak zase in da je
lepo, ko lahko dajemo in prejemamo.
Mladi animatorji ste darovali svoj čas
in sposobnosti, pričevali ste z medsebojno povezanostjo in sodelovanjem.
Gospodinje, prostovoljci in mnogi drugi
dobrotniki ste ne le razbremenili proračun oratorija temveč
tudi obogatili sporočilo
oratorija.
Hvala
prav
vsem!
Otrokom, še bolj pa staršem želim, da
bi duhovno lepoto v srcih otrok ohranjali z rednimi krščanskimi navadami
tudi med počitnicami. Brez teh navad
bodo duše otrok utonile v sodobnih elektronskih in drugih ponudbah. Oratorij
in krščansko življenje je veliko vel kol le
»imeti se fajn«.

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Pred leti smo imeli v Črničah lepo obiskano delavnico molitve in življenja.
Voditelji delavnic bodo v
septembru spet prihajali med nas, tudi tokrat v Črniče enkrat
na teden. Dan in ura bosta še oznanjena. Že sedaj vas vabim, da razmišljate o tem in si tudi v letu priprave na
NOVA MAŠA
misijon »privoščite« 15 zelo konkretnih
V nedeljo, 15. julija, ob 10. uri je srečanj. Namenjena so prav vsem, ne
v Logu pri Vipavi nova maša g. Ga- glede na starost, spol, izobrazbo … Obišperja Naglosta iz Vipave.
čajno prav si udeleženci izkusijo spremembo v svojem vsakdanjem življenju.

