Bogoslužje:
ponedeljek, 17. 6.,
Albert,
tretjerednik

nedelja Svete Trojice
KANJE ob 20.00
za † Silvana Vodopivca,
Kamnje 58

torek, 18. 6.,

GOJAČE ob 19.00
p. n. darovalca

VRTOVIN ob 20.00
za † Simona Humarja,
Elizabeta iz
Schönaua, redovnica Vrtovin 11b, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za †† Marijo Ruter in Milorada
Čulibrka, Črniče 25

sreda, 19. 6.,
Nazarij,
prvi koprski škof

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b

MALOVŠE ob 19.00
na čast Materi Božji in
za duše v vicah, p. n. Črniče 25

četrtek, 20. 6.,

KAMNJE ob 19.00
za zdravje, p. n. Potoče
procesija SRT po maši

ČRNIČE ob 19.00
za †† Tominec, Krkoč in za
ozdravitev družinskega debla, p. n.

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
Florentina, opatinja

ni večerne adoracije

petek, 21. 6.,
Alojzij Gonzaga,
redovnik

VRTOVIN ob 20.00
za † Mirana Peršolja,
Vrtovin 22c, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
za † Alojzija Podgornika,
p. n. Črniče 12

sobota, 22. 6.,

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka in Vido Črmelj,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 19.00
za † Danilo Podgornik,
Črniče 12, p. n. Črniče 1b

Ahacij in tovariši,
mučenci
DVANAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 23. 6.
Marija Oignieška,
vdova

KAMNJE ob 7.00
za † starše Kompara in brata Jožeta, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Cvetko Gerljevič, p. n. Malovše
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Bratina in Vodeb ter sorodnike, Kamnje 33
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Lahko sem majhen
»Ko pa pride
on, Duh
resnice, vas
bo uvedel v
vso resnico,
ker ne bo
govoril sam
od sebe,
temveč bo
povedal, kar
bo slišal,
in oznanjal
vam bo prihodnje reči.
Poveličal me
bo, ker bo
iz mojega
jemal in vam
oznanjal.
Vse, kar
ima Oče, je
moje, zato
sem vam
rekel: Iz mojega jemlje
in vam bo
oznanjal.«
Jn 14, 13–15.

 Za konec
V TRGOVINI – »Dober dan. Rada bi kupila električni vlakec.« »Ja, seveda, gospa. Koliko pa so stari
otroci?« »8, 10 in 42 let.«
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:
Zah 12,10–11; 13,1
Gal 3,26–29
Lk 9,18–24

»Če vidiš ljubezen, vidiš presveto Trojico,« pravi sveti Avguštin. Bog živi tako, da temelj ni jaz, ampak drugi. Svet nas danes vleče ravno v nasprotno stran. Pomemben sem jaz. Otroci
smo vedno radi tudi tekmovali med seboj, še posebej med igro.
Danes pa tekmovanje žal ni več le igra. Hudo mi je, ko vidim
otroke, ki so že prezgodaj potegnjeni v boj za vrednost. Boj za
veljavo, podobo, za število všečkov, mnenje drugih. V globini
otrokove in odraslega duše začne najedati vprašanje: Ali sem
dovolj dober?
In tako je celo ljubezen postala dodatek. Najprej sem jaz in
potem se trudim ljubiti drugega. Pri Bogu je drugače. Pri njem
je že v življenju samem središče drugi. Zato Jezus toliko govori
o tem odnosu. »Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« Ob drugem in v drugem
šele vemo, kdo smo. To nima nič skupnega s trudom, da bi zaradi drugega zanemaril sebe.
Poglejte, kako zelo zgovorna je nedelja Svete Trojice. Kako
veliko nam pove za to, kar živimo vsak dan. Kako pomembno je
to zlasti takrat, ko nas začne hromiti občutek, da smo nevredni,
nepomembni, neuspešni. Ali ko nas zajame občutje, da nismo
uresničili pričakovanj drugih, da nismo naredili dovolj.
Kako oddaljena postane tista podoba Boga, kjer mislimo najprej enega Boga, potem pa se trudimo
razumeti, da so tri osebe. Potem imamo
pred očmi popolnega Boga, ki najprej
je in potem živi tudi odnose. V resnici pa je ravno obratno. Ker v Bogu ni
najprej »jaz«, ampak je najprej ljubezen, odnos, zato niso trije, ampak en in
edini Bog. Velika razlika je ali verujem
v Boga ali verujem Bogu. Če samo verujem v Boga, se moje življenje ne bo
kaj dosti spremenilo. Verujem, vendar
živim po starem.

V naravi ne bomo našli nečesa, kar
bi bilo eno in je potem treba razčleniti.
Življenje nas vedno kliče v drugo smer.
Vedno je nekaj ločeno, kar je treba zediniti. To je poslanstvo ljubezni, ki nam
jo Bog daje v dar. Danes se povsod
pojavlja vprašanje, kako živeti in ostati skupaj.
Lahko se zelo trudim, da bi imel rad
ljudi. Tudi kot duhovnik. Toda še vedno
lahko ostajam v središču jaz. Še vedno
sem le jaz, ki bi rad čim bolj ljubil, da
bi postal čim bolj popoln in s tem bliže
Bogu. To je zgrešena smer. In vedno
znova doživljam, da me povleče tja.
Zato se moram vedno znova odpirati
Svetemu Duhu, kajti on me lahko reši
tega napačnega pojmovanja krščanske vere. On me vključi v ljubezen in
potegne iz te neživljenjske poti. On
me osvobaja napačne težnje po popolnosti. V njem sem najprej blizu Bogu
in to me dela popolnega. V nebesih bo
le ena popolnost in to popolnost ljubezni. »Poveličal me bo, ker bo iz mojega
jemal in vam oznanjal.« To je dar, ki
nam je dan.
Zato smo lahko majhni. Pa ne zato,
da bi spet hoteli biti ponižni in s tem
bolj popolni. Lahko sem majhen zato,
ker me drugi naredi velikega. In to je
ljubezen. To je troedini Bog.
župnik

PRAZNIK
V četrtek obhajamo enega izmed
štirih zapovedanih praznikov med
tednom. Potrudimo se zanj, čeprav
je delavnik. V Kamnjah bo takoj po
maši procesija s prošnjo za varstvo
in blagoslov pri vsakdanjem delu.
Priskočite velikodušno na pomoč,
poskrbite za oltarje. Prosim, da ste
velikodušni in to vnaprej sami sporočite Mihu Rijavcu 051 342 181. S
tem mu prihranite mnogo skrbi in
iskanja.
Prvoobhajanci in drugi otroci naberite cvetje in ga med potjo potresajte.
FILMSKI VEČER
v ponedeljek v Kamnjah, takoj po
večerni maši v župnijski dvorani.
Ogledali si bomo ruski film Otok.
Zgodba o vojni, posledicah greha,
odpuščanju, o človeku, ki ga teži
vest zaradi krivde in mu Bog da posebne darove. Dolžina: 1.45. Lepo
vabljeni.

ANIMATORJI
V petek se dobimo
na srečanju pred
oratorijem. Poskusite ta petek priti v
čim večjem številu,
da bomo povezani
in pripravljeni. Povabi osebno še
koga od sošolcev, prijateljev. naredimo skupaj nekaj lepega.
Mladi, vabljeni tudi poleti, da si
vzamete čas za poglobitev in
doživetje skupnosti z mladimi.
Prijavi se za teden duhovnosti
v Stržišču prvi teden v avgustu
ali na kak drug teden. Dijaška in
študentska leta so zelo pomembna za pot tvoje osebne vere.
RIM
mladi, lanski birmanci, ki gremo
v Rim, se dobimo na srečanju v
torek ob 20.45 v Kamnjah.

ZAKONCI
Pridite v ponedeljek k večerni maši
ob sklepu letošnjih srečanj, kdor
more. Takoj po maši filmski večer.

DIAKONSKO POSVEČENJE
V soboto bo v Cerknem ob 17. uri
posvečen v stalnega diakona Jurij Vončina, poročen mož in oče
iz Idrijskih Krnic, župnija Cerkno.
Priporočamo ga v molitev.

ORATORIJ
se začne 1. julija. Starši sporočite prijavo na 068-161-712 ali lucijapersic@gmail.com.
Oratorij je lepo povezovanje. Tudi
letos vabljene žene, ki bi pomagale pri pripravi hrane. Sporočite pripravljenost Julijani 068 603 704.
HLADILNIK: Če kdo ve za kakšen
rabljen hladilnik, ki bi ga lahko odstopil, ga potrebujemo za potrebe
oratorija. Dobrodošel tudi kakšen
rabljen plinski štedilnik.

24 UR MOLITVE IN POSTA
ZA DOMOVINO
bo letos od torka 19.06.2019 od
18.30 ure do srede 20.6.2019
do 18.30 ure, ko bodo slovenski
škofje v ljubljanski stolnici darovali zahvalno sveto mašo za
domovino in se spomnili tudi 30.
letnice demokracije v Sloveniji.
Lahko se prijavite v molitveno
verigo na www.nasadomovina.si.
»Zadajmo domovino na rame.«
(papež Frančišek)

ROMANJE
ŠMARNIČARJEV NA SVETEGA PAVLA
Na binkoštni ponedeljek, 10. junija,
smo šmarničarji skupaj poromali od
Lozarjev na Sv. Pavla. S seboj smo
nesli Marijin kip, ki ga je spremljala
naša molitev rožnega venca in nabiranje rožic. Kip smo postavili v cerkvi
na oltar, rožice pa povezali v lep šopek za našo nebeško mamo Marijo, ki
je ta dan praznovala kot Mati Cerkve.
Pri maši so otroci sodelovali z branjem prošenj in ministriranjem. Po
maši je sledil kviz o letošnjih šmarnicah, o misijonarju Ignaciju Knobleharju. Tekmovala sta po dva otroka
skupaj, nad katerima je v pomoč bedel odrasel »angel varuh«. Največ
točk sta zbrala Neža in Jošt, ostale skupine pa so jima tesno sledile.
Zmagovalci so bili vsi, saj so skupaj
zbrali več kot 100 točk. Na koncu so
bili vsi nagrajeni z bonboni. Naslednje leto poromamo spet, saj nam je
skupaj v občestvu Cerkve lepo!
katehistinje
HVALA
Vsem, ki ste pomagali pri popravilu
zvonov v župnijski cerkvi v Črničah.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Pavle Petrovčič v Kamnjah ste namesto cvetja za obnovo zvonika darovali 380,00 €. Hvala
svojcem in vsem darovalcem.
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;
• nedelja, 14. 7., šagra sv. Marjete v Skriljah
(teden prej).

