Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 7.,

trinajsta nedelja med letom
KAMNJE ob 16.00
za †† Ano in Ivana Rustja,
Kamnje 55

GOJAČE ob 19.00
za vse osebne žive
in †† dobrotnike

KAMNJE ob 16.00
za †† Furlani,
Vrtovin 27a

ČRNIČE ob 19.00
za † Sonjo Botteri in
†† iz družine, p. n. Črniče 25

sreda, 3. 7.,
Tomaž,
apostol

VIPAVSKI KRIŽ ob 16.00
za vse dobrotnike oratorija

MALOVŠE ob 19.00
za vse osebne žive
in †† dobrotnike

četrtek, 4. 7.,

KAMNJE ob 16.00
po namenu

RAVNE ob 19.00
za †† Košuta, p. n. Ravne 12

pred mašo možnost za spoved

v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure, vmes
možnost za spoved ali pogovor

KAMNJE ob 16.30
za namenu animatorjev

ČRNIČE ob 19.00
za †† Persič, Vrtovin,
p. n. Črniče 63a

Estera,
svetopisemska žena

torek, 2. 7.,
Evgenija Joubert,
redovnica

Urh (Urlik, Uroš),
škof

prvi petek, 5. 7.,
Ciril in Metod,
slovanska apostola,
sozavetnika Evrope

VRTOVIN ob 20.00
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89

od 18. ure spoved in češčenje

od 19.30 spoved, po maši češčenje

prva sobota, 6. 7.,
Marija Goretti,
devica in mučenka

SKRILJE ob 7.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69

pred mašo spoved in češčenje
ŠTIRINAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 7. 7.
Vilibald, škof

VRTOVIN ob 7.00
po namenu, Potoče 29
ČRNIČE ob 9.00
za †† Lojk, p. n. Nova Gorica
KAMNJE ob 10.30
v dober namen, Kamnje 3

 Za konec
KLOBUK – Mož in žena sta odšla na nedeljski izlet. Med potjo je mož rekel ženi: »Draga, tale klobuk ti pa prav nič ne paše, res ni po mojem okusu!« Žena: »Saj vem, da ni. Če bi hotela, da bi bilo
po tvojem okusu, bi si morala dati na glavo gajbo piva!«

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
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Oziranje nazaj

Nekega dne je sv. Margareta Marija vprašala Kristusa: »Gospod, kaj mi je storiti?« »Daj mi proste roke,« ji je odgovoril
Jezus.
Jezus sam je pokazal, v čem je popolnost. Ne v tem, da se
stalno sprašujemo o sebi (tudi pri spovedi), temveč v tem,
da se damo na voljo. Da se ne oziramo nazaj, česa vse še
nismo naredili. »Hodil bom za teboj, Gospod, vendar dovoli
mi, da prej grem in …«
Mar ni zanimivo, da nam je vsem tako težko izpuščati in
se prepuščati. Da se tako bojimo Bogu zares dati na voljo.
Mu pustiti, da razpolaga z našo preteklostjo in prihodnostjo.
Vsaj nekaj bi še zadržali zase. Včasih je ta »nekaj« lahko tudi
spomin, dogodek, odločitev iz preteklosti.
Za teboj bom hodil, vendar pusti, da prej še malo popravim
svoje življenje. Za teboj bom hodil, vendar dovoli, da si prej
zagotovim vsaj nekaj varnosti.
Tudi v duhovniški poklic lahko greš z neodloženo prtljago.
Tudi v zakonski stan lahko greš z njo ali pa na katero koli
življenjsko pot. V vsakem stanu in poklicu lahko kljub vzvišenim besedam o žrtvovanju in darovanju prikrito iščemo le
»varno pozicijo«.
Ni treba, da postanem puščavnik, da
oddam vse in nimam ničesar. Jezusovi
učenci so zapustili vse, pa so še veLk 9,61–62
dno nosili s seboj lastnino. Evangelisti
povedo, da so se še po treh letih med
seboj spraševali, kdo je večji. Na poti
skozi Samarijo bi izprosili ogenj z
neba
na »tiste ta žleht« Samarijane. O,
Odlomki Božje besede
koliko stvari nam bo treba še izpustiti,
na naslednjo nedeljo:
Iz 66,10–14
preden se bomo ob smrti in v vicah
Gal 6,14–18
dokončno
zazrli naprej ...
Lk 10,1–12.17–20
Spet drug
mu je rekel: »Hodil bom
za teboj,
Gospod, a
dovôli mi,
da se prej
poslovim
od svojih
domačih.«
Jezus pa
mu je rekel: »Nihče, kdor
položi roko
na plug in
se ozira
nazaj, ni
primeren
za Božje
kraljestvo.«

»Lisice imajo brloge … Sin človekov
pa nima, kamor bi glavo položil.«
Morda si predstavljamo, kako je Jezus in kako so svetniki živeli jasno in
zagotovljeno. »Lahko njim,« si mislimo, »ker jim je bilo jasno. Meni pa
toliko stvari še ni jasnih. Če bi ..., bi
tudi jaz šel z vsem srcem za teboj.«
Tako si mislimo. To je roka na plugu
z oziranjem nazaj. To so naše zavore
za življenje vere. Kajti vera pomeni
dati življenje na voljo.
Sveta mati Terezija pove o sebi:
»Mislim, da ni nikogar, ki bi potreboval Božjo pomoč in milost bolj kot
Jaz. Včasih se počutim tako zapuščena in zmedena. Mislim, da je tako
prav zato, ker me Bog uporablja, ker
ne morem zahtevati nobenega upanja za uspeh tistega, kar naredim.
Nasprotno, jaz potrebujem njegovo
pomoč štiriindvajset ur na dan. In če
bi bili dnevi daljši, bi je potrebovala
še več.«
župnik

SVETI PAVEL
Danes ob 17. uri maša na Svetem
Pavlu.
SHOD V LOGU
Prihodnjo nedeljo ob 17. uri tretji
shod v Logu.
TERČELJEV SHOD NA OTLICI
V soboto, 6. julija na Angelski gori.
Ob 7.00 začetek romarskega pohoda
izpred Terčeljevega spomenika v Šturjah. Ob 9.30 molitev rožnega venca.
Ob 10.00 somaševanje
Ob 11.00 kulturni program oblikuje
igralec Gregor Čušin z interpretacijo Terčeljevih tekstov.
Ob 12.00 dobrodelna stojnica za
župnijsko Karitas Otlica.

ORATORIJ
nas bo povezoval v
teh dneh. Podprite ga
z molitvijo, da se bo
src dotikala tudi Božja
ljubezen.

Hvala že vnaprej voditeljem,
animatorjem in gospodinjam ter
drugim prostovoljcem, ki boste
dali svoj delež. Lahko prispevate
kakšno sadje, kruh, priboljšek za
skupno mizo.

Potek oratorija
Začetek ob 8. uri, otroke lahko pripeljete že ob 7.30, končamo malo
pred 17. uro.
Animatorji začnejo ob 7. uri s skupno molitvijo in zajtrkom.
Po zbiranju in jutranji molitvi na
travniku sledi zgodba s katehezo in
petjem, tem delavnice in kateheze
po skupinah, malica ter igre. Sredi
dneva se zberemo v cerkvi na slavljenju – alabansi in nato pri skupni
mizi za kosilo.
Po popoldanskem počitku je velika igra in
sklepna sveta maša ob
16. uri.

PRVI PETEK
Bolnikov in starejših tokrat ne obiskujem. Vabljeni k spovedi in češčenju; možnost v četrtek, petek in soboto, tudi v četrtek med adoracijo.

V sredo gremo na pot, letos vračamo obisk v sosednji Vipavski Križ.
Ta dan torej pridite po otroke v Križ
(avtomobile pustite na parkirišču
pred obzidjem).
Letos bo gost en dan med nami naš
slavljenec g. Aleksander Lestan.
V četrtek se nam bo za nekaj časa
pridružil Marko Pavlič, misijonar z
župnijskega misijona.
Oratorij sklenemo v petek. Maša
v pol ure kasneje, ob 16.30. S prispevkom staršev in darovi pokrijemo vse stroške za hrano in potrebščine.
Za druge informacijelahko pokličite Jureta 051 616 533 ali Tilna 040
589 291.

ZAMENJAVA MAŠ
Ker je letos drugo nedeljo v mesecu šagra v Skriljah, se jutranji
maši zamenjata, torej bo naslednjo nedeljo v Vrtovinu.
HVALA
Ob šagri na našem skupnem Svetem Pavlu hvala vsem, ki kakor
koli lepo skrbite za cerkev, kraj
in praznovanja. Hvala darovalcu
Jordanu iz Vrtovina, ki je prispeval novo mizo, ki bo služila srečanjem pri cerkvi. Lepo vabljeni,
da se še pridružite bratovščini
Svetega Pavla. Letni prispevek je
5 € in zaveza, da član vsaj enkrat
na leto poroma tja ter po potrebi
pomaga pri vzdrževanju urejenosti tega kraja.
Ob šagrah hvala vsem, ki skrbite, še posebej se zahvaljujemo
Heleni Brecelj, ki je veliko let
zelo skrbno bdela nad cerkvijo v
Vrtovinu! Zaradi zdravja mora to
prepustiti drugim. Hvala Marti,
ki bo prevzela to nalogo. Ste pa
naprošeni, da pri tem pomagate.
Ob vsakoletnih šagrah hvala tudi
vsem drugim mežnarjem, ki ste
in boste zvesto skrbeli za cerkev
in pomoč pri bogoslužju.

KAJ SPOROČA LETOŠNJI ORATORIJ?
Naslov: Imaš moč (je hkrati trditev
in vprašanje).
Razločevanje med zunanjo in notranjo močjo. Kult telesa, zunanji videz,
pretirana skrb za zdravje, narcizem,
individualizem. Sprejemanje odgovornosti, obvladovanje samega sebe,
moč skupnosti, računati na Božjo
moč, postavljena lestvica vrednost, darovanje
drugemu.
Glavni junak:
Pripoved o Petru Klepcu
(letos junak iz slovenske literature).
PONEDELJEK: moč prošnje; simbol:
klobuk. Vsebina: ponižnost, zaupanje, da mi nekdo pomaga, zaupanje
v odnosu do Boga in bližnjega ...
TOREK: moč odpuščanja; simbol:
srce z obližem. Odločitev za odpuščanje, vidik ljubezni do sočloveka,
omogoči normalne odnose.
SREDA: (po)moč; simbol: rešilni
obroč. Močni lahko pomaga, darovi
so skupna lastnina, zastonjska ljubezen.
ČETRTEK: moč spoznanja; simbol:
žarnica. Za spoznanje je potreben
čas, odprti Svetemu Duhu.
PETEK: moč svetega zakona; simbol:
prstan. Ljubezen in zvestoba, moč
skupnosti, zaupanje v Božjo pomoč.

