Bogoslužje:
ponedeljek, 3. 6.,
Hilarij,
škof

torek, 4. 6.,
Peter Veronski,
mučenec

7. velikonočna nedelja
GOJAČE ob 19.00
za †† starše Besednjak-Gerljevič, p. n. Gojače 21
KAMNJE ob 16.30
pogrebna za † Pavlo Petrovčič,
Kamnje 40

sreda, 5. 6.,

MALOVŠE ob 19.00
za žive in †† Šinigoj, Malovše 30

četrtek, 6. 6.,

RAVNE ob 19.00
za † Srečka Bovcona, Ravne 14

Igor,
knez

Gilbert,
opat

prvi petek, 7. 6.,
Prvi mučenci
tržaške Cerkve

sobota, 8. 6.,
Medard,
škof

BINKOŠTI
9. 6.,
Primož in Felicijan,
mučenca

ČRNIČE ob 19.00
za † Adolfo Kosovel, 30. dan

št. 22/19

Nevidno, ki se vidi

ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Žigon, p. n. Nova Gorica
uro pred mašo možnost za spoved in češčenje

KAMNJE ob 20.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

2. junija 2019

ČRNIČE ob 19.00
za †† Franca in Alojzijo ter sina
Franca Persiča, p. n. Črniče 63

VRTOVIN ob 7.00
za † Nevenko Copič, Vrtovin 127a
ČRNIČE ob 9.00
za † redovnico Mihaelo †† starše Kovše, p. n. Malovše
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo ob obletnici, Bratina, Skrilje 79

 Za konec
V LEKARNI – Moški pride v lekarno. »Imate morda nekaj, kar bi me malo pomladilo?« Farmacevtka išče
med predali. Kmalu se vrne in gospodu pokaže dudo: »Imamo, tole bo verjetno še najbolj pomagalo.«
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

Te dni sem občudoval moža in ženo. Dozorela in prečiščena. To se je videlo na njunih obrazih. Ona skoraj popolnoma
slepa. Mož jo je držal za roko in jo vodil po vseh nadstropjih,
ambulantah, v jedilnico, na sprehod. Ni bilo zgovorno to, da
sta se držala za roke. Tudi zaljubljenci se držijo. Zgovoren je
bil nasmeh na obrazu.
Nasmeh moža ni bil narejen, temveč dozorel in prečiščen.
Povedal je vse. Žene ni vodil zato, ker mu drugega ne preostane, ne zato, ker mora, ker je obljubili (v sreči in nesreči,
bolezni in zdravju). To je postalo del življenja. Izraz ljubezni.
Svoboden dar drugemu, ne glede na to, kaj si mislijo ljudje.
Tudi ženin nasmeh je bil zgovoren. Ni bila žrtev, ki si mora
pustiti pomagati. Bral sem svobodno sprejemanje daru. Pomislil sem. To je cilj našega zemeljskega življenja, da iz sebe
naredimo dar in da drugega dokončno sprejmemo kot dar.
Postati zares veren vsebuje prav to. Da sprejmeš življenje
iz krsta kot velikonočni dar in da iz tega daru še svoje življenje spremeniš v dar.
To je tisto življenje, o katerem Janezov evangelij govori
znova in znova. Govori o življenju, ki ga živita Oče in Sin.
»Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam,
(Jn 17,25–26)
kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal,
ker si me ljubil pred začetkom sveta.« Učenci kakor mi teh
Jezusovih besed niso razumeli. Zato so potrebne binkošti. Kajti Sveti
Duh je dar tega življenja. Tega se ni mogoče
Odlomki Božje
naučiti ne »natrenirabesede
ti«. Tako kot se takega
na binkošti:
Apd 2,1–11
odnosa med možem in
Rim 8,8–17
ženo ni mogoče naučiti,
Jn 14,15–16.23–26
Pravični
Oče, svet te
ni spoznal,
jaz pa sem
te spoznal
in ti so spoznali, da si
me ti poslal.
In razodel
sem jim
tvoje ime in
jim ga bom
še razodeval, da bo
ljubezen,
s katero si
me ljubil, v
njih in bom
jaz v njih.«

ampak ga lahko le sprejmeš kot dar
drugega.
Obhajamo tudi nedeljo sredstev
družbenega obveščanja. Ta nas danes zaznamujejo bolj, kot si sebi in
drugim upamo priznati. Danes nas
mediji nagovarjajo bolj s podobo kot
z besedo. Zato krščansko vero svoji generaciji in mlajšim lahko bolj ali
manj le pokažemo.
Če si v odnosu z Bogom, se to vidi.
To je podoba, ki jo vidi tudi nekdo,
ki je telesno slep. Tudi nekdo, ki je
danes kakor slep za verske besede.
župnik

ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH
Še se lahko prijavite za romanje na
Brezje, ki bo 15. junija.
ROMANJE OTROK NA SVETEGA PAVLA
Na binkoštni ponedeljek, 10. junija, bo maša na Svetem Pavlu. Res
lepo vabim šmarničarje in druge
otroke ter odrasle. 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
pevcem in vsem, ki ste sodelovali
na shodu v Logu.

Danes popoldne drugi shod v Logu.
Na njem sodeluje župnija Kamnje
s petjem in molitvijo pol ure pred
mašo. Vabljeni k sodelovanju, pevci,
molivci pred mašo, strežniki, bralci.
Tudi ta teden sem do sobote zdoma, na poti v tujini. Če bo potrebno,
pokličite g. Joška Tomažiča 041 636
260 ali brate kapucine 041 233 726.
PRAZNIK
V nedeljo je praznik binkošti, ki
ni le sklep velikonočnega časa, ampak tudi rojstni
dan Cerkve. Te dni priporočam vsakodnevno osebno molitev k Svetemu Duhu.
ZAHVALA OB SKLEPU
ŠOLSKEGA IN VERUČNEGA LETA
Na binkošti se bomo pri maši ob 9.
in 10.30 zahvalili za leto. Vsak razred
pripravi po eno prošnjo in zahvalo.
Tudi starši lahko dodate kakšno svojo.

ORATORIJ
Starši že lahko
prijavite osnovnošolske otroke na
letošnji oratorij v
Kamnjah od ponedeljka, 1., do
petka, 5. julija.
Prispevek ostaja enak 15 € in za
vsakega naslednjega otroka iz družine 5 € manj. Zaradi razvrščanja v
skupine vas prosimo, da do 25. junija sporočite ime, priimek in starost otroka Luciji Peršič na 068-161712 ali na e-naslov: lucijapersic@
gmail.com. Prijavnico pa oddate prvi
dan oratorija.
Za kakršne koli informacije lahko pokličete tudi Jureta Rijavca na
051-616-533.
TEMO ORATORIJA
»Imaš moč« povezuje slovenski literarni junak Peter Klepec.
Vrednote dnevov so: moč prošnje,

moč odpuščanja, (po)moč, moč
spoznanja, moč svetega zakona.
Zbiranje otrok/najstnikov bo od
7.30 do 8.00, odhod domov po
končanem programu pa okrog
17.00. V sredo bomo šli na pot,
skupaj peš v Vipavski križ (vračamo njihov lanski obisk).
MLADI ANIMATORJI
Oratorija ni brez animatorjev.
Zato povabite in spodbudite še
nove mlade, da se pridružite. Pripravljamo se vsak petek v Kamnjah. Tudi ta petek je srečanje
ob 20. uri. Potrebno je pripraviti
igre, kateheze, delavnice, himno
… Lepo je, da ste mladi ves dan
skupaj v dneh oratorija.
ZAKONCI
Člani zakonskih skupin sklepamo
srečanja na binkošti s popoldanskim izletom k Sveti Luciji na
Mostu na Soči. Pojdimo v čim večjem številu.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Po dogovoru gremo v soboto popoldne na izlet skupni agape na
Vitovlje.
POLETNI DNEVI
ZA MLADE
Na spletni strani
najdete vodnik po
duhovnih vajah
2019.
Tudi letos zelo vabim zadnje razrede
OŠ in srednješolce, da si med poletjem vzamete čas za duhovno
rast v veri in izkušnjo nepozabnega druženja z vernimi mladimi
v Stržišču. Na spletni strani lah-

ko pogledate razpored. Vabim na naš
teden od 28. julija do 4. avgusta ali
na katerega izmed drugih tednov, ki
se začnejo v mesecu juliju. Srednješolska leta so zelo pomembna. Starši
molite in spodbujajte, da bi otroci v
teh časih poiskali kaj boljše hrane.
Tudi družine in drugi odrasli vabljeni
na vikend v Stržišče od 8. do 11. avgusta. Mlade prosim takrat za pomoč
pri varstvu otrok. Letošnja tema je
»daritev«.
KANJI DOL
Staršem za osnovnošolske otroke zelo
priporočam poletne dneve v Kanjem
dolu. Še nekaj prostora je. Najdete na
eden.rkc.si/ ali 059 388 010. To so
sproščena in hkrati poglobljena in doživeta srečanja, ki ostanejo kot podlaga za vse življenje. Zato starši res
omogočite otrokom ne samo druge
dejavnosti, ampak tudi duhovno rast.
Pred nami je:
• binkoštni ponedeljek, 10. 6., maša
na Svetem Pavlu;
• nedelja, 16. 6., šagra sv. Vida v Črničah, samo ena dopoldanska maša
v Kamnjah;
• 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.

