Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 7.,
Evgenija Joubert,
redovnica

torek, 3. 7.,
Tomaž,
apostol

sreda, 4. 7.,
Urh (Uroš),
škof

četrtek, 5. 7.,
Ciril in Metod,
slovanska apostola

KAMNJE ob 16.00
za †† Albino Petrovčič,
30. dan

ČRNIČE ob 19.30
za †† Dorico, Slavko in Marico
Cigoj, p. n. Gojače 8

KAMNJE ob 16.00
za † Ano Rustja,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 19.30
za † Jelko Batagelj,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 16.00
za † redovnika Draga
Podgornika; p. n. dar. Vrtovin

MALOVŠE ob 19.30
za †† Stanka in Angelo Rebek,
Malovše 12

KAMNJE ob 16.00
za †† starše Slokar, Kamnje 15
v čast Svetemu Duhu za
novomašnika

RAVNE ob 19.30
po namenu
v Črničah ni večerne adoracije

od 15.30 možnost za spoved

prvi petek, 6. 7.,
Marija Goretti,
devica in mučenka

KAMNJE ob 16.00
v zahvalo, Skrilje 50
od 15.30 možnost za spoved

VRTOVIN ob 20.00
za † Mirana Peršolja,
Vrtovin 22c, 8. dan.

ČRNIČE ob 19.30
za †† Tominec, Krkoč ter ††
Majdo in Marijo, p. n. darovalca
od 18.30 češčenje in možnost za
spoved

od 19.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

sobota, 7. 7.,
Vilibald,
škof

nedelja, 8. 7.,
14. NEDELJA
MED LETOM,
Kilijan,
škof in mučenec

KAMNJE ob 16.30
za novoporočenca
Petro in Marka

ČRNIČE ob 19.30
za † Ireno Ipavec,
p. n Črniče 9

VRTOVIN ob 7.00
za †† Frančiško in Franca Kandusa, Vrtovin 71d
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Ušaj in Ipavec, p. n. Gojače 3f
KAMNJE ob 10.30
za † Tineta Besednjaka, Potoče 43c, 1. obl.

 Za konec
OGLAS –Iz oglasa v časopisu: »Kupil sem vstopnico za tekmo na svetovnem prvenstvu v nogometu v Rusiji. Tekma je
v soboto, 23. 6. ob 19.00 po lokalnem času. Ob nakupu vstopnice sem čisto pozabil, da imam isti dan svojo poroko.
Skratka, če koga zanima, naj se javi. Cerkev je v Ljubljani, poroka bo ob 10.30, punci pa je ime Špela in je čisto O. K.«
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

13. nedelja med letom

1. julija 2018
št. 26/18

Dvanajst let

Za njim se je
odpravila velika množica
in pritiskala
nanj. V njej
je bila tudi
žena, ki je
že dvanajst
let krvavela. Veliko je
pretrpela
od mnogih
zdravnikov in
porabila vse
svoje premoženje, pa ji
ni nič pomagalo, ampak
je bilo z njo
celo slabše.
Slišala je za
Jezusa. Med
množico se
mu je približala od zadaj
in se dotaknila njegove
obleke.
Mr 5,24–27

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Ezk 34,11–16
2. berilo: 1 Tes 2,2–8
evangelij: Mr 6,1–6

Mama je v bolnišnici ob neozdravljivo bolnem sinu ... Odrasli otroci
nemočni iščejo prostor za nenadno obnemogle starše ... Žena ne
zdrži več poleg pijanega moža ... Policisti pozvonijo v domu srečne
družine in sporočijo, da se je 20-letni sin smrtno ponesrečil ... To so
trenutki, ko se življenje obrne na glavo. Trenutki, ko ni odgovora.
Dve taki čisto naši zgodbi sreča Jezus na poti. Smrt otroka in boj
žene z neozdravljivo boleznijo. Marko pove podrobnost, ki se zdi nepotrebna: deklica je bila stara 12 let in žena je bila bolna 12 let. V
tem številu je takoj prepoznal zgodovino stare zaveze, 12 Izraelovih
rodov. To je pot stare zaveze, ki jo je bilo treba prehoditi.
It teh 12 let pomeni tudi mojo in tvojo pot. To je pot nerazumljivih
zasukov, zmag in porazov, pričakovanj in razočaranj. To je stara zaveza. Ne moremo se ji izogniti. Jezus številne ozdravlja, toda zakaj
morajo potem toliki spet zboleti? Jezus je obudil deklico. In zakaj
moramo potem vsi umreti? Zakaj še vedno nedolžni trpeti?
Stara zaveza ni cilj poti. Toda potrebna je, da lahko sprejmemo
novo zavezo. »Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu,« piše danes Pavel Korinčanom. »Smrt je
vstopila v svet po hudičevi nevoščljivosti,« pove danes starozavezna
Knjiga modrosti. Naša stara zaveza je dejstvo, treba jo je sprejeti.
Bog lahko vstopi le v tvojo zgodbo. Toda čaka, da mu jo odpremo
takšno, kakršna je. Samo take nas Kristus lahko sreča. Dovôli, da te tvoji
krvotoki in tvoja smrt sreča z Bogom. Odpri mu tistih tvojih »12 let«.
Kristus naše bolezni in naše smrti ni premagal kot
vsemogočen. Premagal jo je s tem, da je stopil v
onemoglost smrti. Resnično dokončno smrt je bilo
treba premagati od znotraj, ne od zunaj. Hudičeva
nevoščljivost tega ni predvidela. Ni predvidela,
da bi Bog lahko postal ubog.
Potrebnih je tistih 12 let. Dana so nam, da
v njih odkrijemo svojih 12 rodov, ki se bodo
končali. Dokler smo zasanjani, nas lahko
Bog sreča le na zunaj. Teh 12 let nam je
danih, da bi nas sploh lahko našel tam,
kjer zares smo.
župnik

NOVA MAŠA
Danes vabljeni na novo mašo v Slavino pri Postojni ob 15. uri.
Novomašnik Blaž Kernel nas bo obiskal v
četrtek na oratoriju.
V Kamnjah bo ob 16.
uri daroval sveto mašo
in podelil novomašni
blagoslov.
SHOD V LOGU
danes ob 17. uri. Tema shoda je Zakaj
k spovedi? Od 16. ure spovedovanje.
ORATORIJ
Začetek ob 8. uri,
otroke lahko pripeljete že ob 7.30,
končamo
malo

pred 17. uro.
Animatorji začnejo ob 7. uri s skupno
molitvijo v cerkvi in zajtrkom. Glavni
program se začne z zaigrano zgodbo,
katehezo in petjem, sledijo delavnice
in kateheze po skupinah ter igre. Sredi
dneva se zberemo pri slavljenju – alabansi in potem pri skupni mizi za kosilo.
Popoldne sledi velika igra in sklepna
sveta maša ob 16. uri.
V sredo gremo na pot, letos iz Kamenj v Črniče, kjer bo sveta maša ob
16. uri. Ta dan torej pridite po otroke
v Črniče.
V četrtek se nam bo za nekaj časa
pridružil novomašnik Blaž Kernel.
Oratorij sklenemo v petek.
S prispevkom staršev in darovi pokrijemo vse stroške
hrane in materiala.
Za druge informacije lahko pokličite Jureta Rijavca
051 616 533.

Hvala že vnaprej voditeljem, animatorjem in gospodinjam ter drugim prostovoljcem, ki boste dali
svoj delež. Lahko prispevate kakšno sadje, kruh,
priboljšek za skupno mizo
(kontakt 040 888 420).
PRVI PETEK
Vabljeni k rednemu prejemu zakramentov in češčenju. Možnost za spoved bo v četrtek in petek tudi pred
mašo na oratoriju.
STAREJŠE IN BOLNE
obiskujem v soboto dopoldne.
POROKA
V soboto ob 16.30 se bosta v Kamnjah
poročila Petra Rijavec in Mark Bratina. Vabljeni k poročni maši, njun
zakon priporočamo v molitev.
TERČELJEV SHOD
Vabljeni na osmi Terčeljev shod v soboto, 7. julija, na Otlici.
7.00 začetek božjepotniškega romanja izpred Terčeljevega spomenika v
Šturjah na Otlico; 9.30 molitev rožnega venca v župnijski cerkvi angelov
varuhov na Otlici; 10.00 sveta maša:
somaševanje vodi g. Ivan Albreht;
11.00 kulturni program: Pavle Ravnohrib, gledališki in filmski igralec. Druženje.
NOVA MAŠA
v nedeljo ob 10. uri je nova maša na
Velikem Ubeljskem (blizu Razdrtega),
novomašnik Andrej Penko (bil pred
leti tudi pri nas na mesečni praksi).
Lepo vabljeni.

POSVETITEV OLTARJA
in blagoslovitev ambona bo v Skriljah na šagro, 15. julija, ob 10. uri.
Oltar bo posvetil g. škof Metod Pirih.
Lepo vabljeni.
V okviru šagre v Skriljah bo delavnica izdelovanja razglednic,
ki bodo na dan šagre
po maši na voljo za
prostovoljne prispevke. Izkupiček bo šel
za našo posvojenko
Penlop iz Zambije.
Delavnico bo vodila Damjana Rustja
v sredo, 11. julija, dopoldne okrog
10. ure. Ustvarjalci razglednic boste
skriljski veroučenci, vsi, od 1. do
9. razreda. Zato računajte na nekajurno druženje in ustvarjanje ter si
rezervirajte ta čas v dober namen
z mislijo na Penlop in tiste, ki imajo manj kot mi. Podrobneje boste še
obveščeni.
MLADE IN DRUŽINE
vabim, da si vzamete čas za Boga in
medsebojno povezanost v Stržišču
med poletnimi tedni. Razpored je na
spletni strani.

KAJ SPOROČA
LETOŠNJI
ORATORIJ?
Glavni lik: slovenski misijonar med
Indijanci Friderik
Baraga. 150 let od njegove smrti.
Geslo oratorija »Eno je potrebno«
pomeni:
– njegovo škofovsko geslo; zveličanje
duš (krst in drugi zakramenti); postati
v življenju neutruden in goreč; odkrivati
misijone – ljudi, ki te čakajo.
Vsak dan bo »puščica dneva«, vzklik
dneva, ki cilja v sredino: svetopisemski
citat; nagovoriti otrokovo srce; ne pozabiti na bistvo.
Animatorji vsak dan odigrajo zgodbo iz
njegovega življenja z Indijanci.
PONEDELJEK: odločitev; simbol: kažipot. Od(ločitev), vsak dan, pogum ...
TOREK: kultura; simbol: indijanski šotor. Kraj srečevanja in sobivanja, spoštovanje.
SREDA: krst; simbol: krplje. Začetek
»duhovne poti« krplje-sneg; Božja milost
– greh; hoja za Kristusom.
ČETRTEK: nenavezanost; simbol: ptica.
Ne – zasvojenosti; skromno življenje odpoved – opustiti v življenju; svobodni za
Kristusa.
PETEK: gorečnost; simbol: ogenj. Indijanski ogenj – ogenj na sveči; ogenj kot
simbol luči, življenja, ljubezni … Kristusa;
Jezusovo darovanje na križu.

