Bogoslužje:
ponedeljek, 10. 6.,

binkošti

Marija, Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek

SVETI PAVEL ob 18.00
za žive in †† dobrotnike cerkve
sv. Pavla, p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.00
v zahvalo, p. n. darovalcev

torek, 11. 6.,

v Vrtovinu ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za † Marico in vse †† Hvalič,
p. n. Črniče 1b

Barnaba,
apostol

sreda, 12. 6.,
Adelajda,
devica

SKRILJE ob 19.00
za †† Zoro, Ivana in Vojka
Bratina, Skrilje 91a

MALOVŠE ob 19.00
na čast Materi Božji za dušno in
telesno zdravje, Črniče 69

četrtek, 13. 6.,

KAMNJE ob 20.00
za † Pavlo Petrovčič,
Kamnje 40, 8. dan

RAVNE ob 19.00
za zdravje, p. n. Ravne 13

Anton Padovanski,
redovnik

petek, 14. 6.,
Rihard,
opat

sobota, 15. 6.,
Vid,
mučenec
NEDELJA SVETE
TROJICE
16. 6.,
Marija Terezija
Scherer,
redovnica

VRTOVIN ob 20.00
za †† Vido in Stanka Šateja,
Vrtovin 68

v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 19.00
za † Dolfko Kosovel,
p. n. molitvene skupine

SKRILJE ob 8.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

ČRNIČE ob 19.00
za † Angela in njegove starše
Volčič, Črniče 69

ob 7.00 ni jutranje svete maše

KAMNJE ob 8.30
za † Viktorja Nusdorferja, Vrtovin 26a, 30. dan
ČRNIČE ob 10.00
šagra svetega Vida
v zahvalo po Mariji, za zdravje
za župnijo
procesija SRT po maši
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Po zapovedih ne moreš živeti
»In jaz bom
prosil Očeta
in vam bo
dal drugega
Tolažnika,
da ostane pri vas
vekomaj.
Če me kdo
ljubi, se bo
držal moje
besede in
moj Oče ga
bo ljubil in
prišla bova
k njemu in
prebivala pri
njem. Kdor
me pa ne
ljubi, se ne
drži mojih
besed. In
beseda, ki
jo slišite, ni
moja, ampak
Očeta, ki me
je poslal.«
Jn 14, 22–24.

 Za konec
POKLIC – Črnogorec je končal šolanje za policista in vprašajo ga: »Torej, kaj bi bili radi, prometni policaj,
kriminalist, gospodarski policist?« Črnogorec: »Slišal sem, da obstajajo ležeči policaji.«
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
na naslednjo nedeljo:
Prg 8,22–31
Rim 5,1–5
Jn 16,12–15

To je nenavadna trditev. In vendar paše ravno k binkoštim.
In vedno znova se potrjuje.
Kako lahko mladega človeka prepričaš, naj živi po zapovedih, če v tem ne vidi smisla? Tudi, če ljudem govorimo o posledicah, ki sledijo, zato ne bodo ponovno sprejeli verskega
nauka in zapovedi. Morda za nekaj časa iz strahu ali pa »za
vsak primer«. Ali pa iz spoštovanja do tradicije. Toda resnične vere, ki ti daje zagon za drugačno življenje, po tej poti ne
prejmeš.
Z velikonočnim časom in binkoštimi je lahko tako kot z birmo. Vse bi se lahko končalo. Jezus je šel nazaj v nebesa,
pustil pa nam je nauk in njegovo zapoved. »Naredil sem vse
zakramente«.
Apostoli bi ljudem govorili in jih prepričevali. Tudi kakšen
čudež bi se zgodil. A vendar se ne bi nič zgodilo. Vera bi ostala suha in neprivlačna. Zapovedi bi izbirali, katerih se bomo
držali in katerih ne.
Zanimivo je, da prav na binkošti spet beremo: »Če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi.« In: "Če me kdo ljubi,
se bo držal moje besede …« Kakšno pogojevanje ljubezni!
Brez Svetega Duha te besede dejansko
slišimo kot pogojevanje ali kupovanje
ljubezni. In tako vero mladi prej ali slej
zavrnejo.
Ravno binkošti so odgovor. Brez ljubezni, ki ti je dana v dar, tega ne moreš živeti. In ker ne moreš živeti, tudi
ne moreš razumeti. Sveti Duh je prav ta
ljubezen, ki mi je dana v dar. Ne morem
kupiti, zaslužiti. Ko imaš nekoga zares
rad, živiš njegove zapovedi brez občutka,
da »moraš«. V Ljubezni med možem in

ženo je na primer veliko pokorščine,
ki ni niti izrečena in vendar se živi.
»In prišla bova k njemu in prebivala pri njem.« Tudi te besede lahko slišimo kot pogojevanje. Ko bom
dovolj »čist«, »priden«, popoln« …
bosta Oče in Sin lahko prišla in prebivala. Ko ti je dan Sveti Duh, vidiš,
da je ravno obrnjeno. Ni se ti treba
več spraševati: »ali je zadosti?«
Dokler je ljubezen neprečiščena in
samo človeška, se človek sprašuje,
ali sem naredil dovolj. Sveti Duh pa
v nas ljubi tako, da sprejema in daje.
Nič več Duhovega nimaš v posesti in
vse to lahko če živiš.
In to je novost binkošti, da nauk in
zapovedi dejansko postanejo življenje. Takrat bodo tudi mladi in drugi to življenje zaznali in ga ponovno
sprejeli.

ŠAGRA SVETEGA VIDA V ČRNIČAH
V nedeljo vabljeni k slovesni sveti
maši. Po njej letos procesija. Poskrbite vse potrebno na poti mimo
kapelic in pri nošenju neba in svetilk.
Otroci vabljeni, da naberete cvetja
in ga potresate po poti.
Pozno popoldan se nadaljuje krajevno praznovanje pri osnovni šoli.
Lepo vabljeni.
V Kamnjah bo zato v nedeljo samo
ena dopoldanska maša ob 8.30.

župnik

POSVOJITEV NA DALJAVO
Tudi v letošnjem
veroučnem letu
smo z drobnimi
odpovedmi zbirali
denar za šolanje
naše posvojenke
Penlop. Najbolj
so se potrudili učenci 2. razreda.
Tesno za njimi so tretješolci. Učenci osmega razreda pa so na prav
poseben način zbirali prostovoljne
prispevke v ta namen. Spekli so palačinke in nam jih po nedeljski maši
delili. Skupaj smo zbrali 315,30 €.
Denar bomo prek Misijonskega središča v Ljubljani nakazali na misijon v Zambijo. Penlop bomo letos
poslali majico s pozdravi in risbo
naše župnijske cerkve. Stroške tiskanja je tiskarna darovala, za kar
smo zelo hvaležni.
Hvala vsem otrokom in staršem za

ROMANJE OTROK
NA SVETEGA PAVLA
Jutri, na binkoštni ponedeljek,
bo maša na Svetem Pavlu. Vabljeni vsi.
Posebej
vabljeni
tudi šmarničarji in
drugi otroci. Peš
romanje z obeh strani, zberemo se
ob 17. uri na parkirišču v Lozarjih in
Gojačah pri lovski koči.
Maša bo ob 18. uri, takoj po maši
pa kratek tekmovalni kviz iz teme
letošnjih šmarnic (ne bo pretežak,
brez skrbi).

HVALA
Ob sklepu veroučnega leta velika
zahvala ekipi vseh katehetinj za
požrtvovalno delo in lepo sodelovanje! Hvala tudi vsem drugim, ki se
trudite z otroki pri petju in drugih
dejavnostih.

podporo in Bog lonaj vsem darovalcem!
Katehistinje in gospod župnik
vam želimo lepe in blagoslovljene počitnice.
V Črničah prav tako že par let
zbiramo za Birthukan iz Etiopije. Vabljeni, da se pridružite veroučenci in starši iz vseh razredov.
ROMANJE NA BREZJE
51.
romanje
bolnikov
in
invalidov
na
Brezje v soboto. Odhod avtobusa iz Črnič
ob 6.30 in pobira po vseh krajih
do Dobravelj. Če bi kdo zamudil,
je skupni odhod z avtobusne postaje v Ajdovščini ob 7. uri.
Iz naših župnij smo napolnili kar
cel avtobus. Program: od 9. do
10. ure zbiranje, ob 10. uri sveta maša, osebna molitev in druženje, ob 13,.30 litanije, ob 15.
uri kosilo pri Marinšku v Naklem.
Hvala vsem sodelavcem za organizacijo!
POLETNA DUHOVNA OBNOVA
Mladi in drugi vabljeni na dneve
duhovne poglobitve in povezanosti. Je kar nekaj možnosti. Najdete na spletni strani.

NABIRKA
Prihodnja nedelja je tretja v mesecu, ko je namenska nabirka za zvonik
Kamnjah in okna v Črničah.
V GOJAČAH
je darovalec prispeval za nov zvon.
V Žalcu je že vlit. Potrebno bo naredi
jarme in pogone in ob tej priliki bomo
do Jernejeve nedelje posodobili tudi
vpetje in pogone obstoječega zvona.
Kdor more, vabljen da prispeva v ta
namen.
V Črničah je še vedno v popravilu
konstrukcija velikega zvona.
Pred nami je:
• četrtek, 20. 6., praznik sv. Rešnjega
telesa in krvi;
• ponedeljek, 24. 6., romanje z lanskimi birmanci v Rim;
• nedelja, 30. 6., šagra na Svetem Pavlu; šagra na Ravnah; krst otrok v
Kamnjah;
• ponedeljek, 1. julija, začetek oratorija.

