Nameni svetih maš:
ponedeljek, 30. 5., KAMNJE ob 20.00
Kancijan in oglejski
8. dan za † Stanislava
mučenci
Črmelja, Kamnje 36
Marijino obiskovanje

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Lozar,
Vrtovin 117

ČRNIČE ob 20.00
za †† Antona in Bredo
Gleščič, Črniče 94

sreda, 1. 6.,
Justin,
mučenec

SKRILJE ob 7.30
za †† Vončina in Bajec,
Skrilje 92

MALOVŠE ob 20.00
za †† starše Krkoč,
Malovše 6

četrtek, 2. 6.,
Gospodov
vnebohod

KAMNJE ob 20.00
za † Angelo Bizjak,
Potoče 9, p. n. Gojače 6b

ČRNIČE ob 20.00
za † Benjamina Valiča,
Črniče 25

prvi petek, 3. 6.,

VRTOVIN ob 20.00
v čast Materi Božji za
zdravje, Vrtovin 58

ČRNIČE ob 20.00
za † Frančiško in
vse †† Krkoč, po namenu

Od 19.30 pril. za spoved,
po maši češčenje
Najsvetejšega.

Uro pred mašo spoved
in češčenje Najsvetejšega.

SKRILJE ob 7.30
za †† Starši Bajc,
Potoče 42

ČRNIČE ob 20.00
30. dan za † Miloša
Kukanja

torek, 31. 5.,

Karel Lwanga in
ugandski mučenci

sobota, 4.6.,
Kvirin,
mučenec

Od 7.10, češčenje Najsvetejšega
in pril. za spoved.

SKRILJE ob 7.45
7. VELIKONOČNA za † Vojka Bratina,
NEDELJA
Skrilje 79
5. 6.

Bonifacij, škof

KAMNJE ob 10.30
za † Bernarda Krapeža,
Kamnje 64

št. 21/11

GOJAČE ob 20.00
za † Drago Pirjevec,
Gojače 17

ČRNIČE ob 9.00
za † Cvetko Grljevič in
Adelo Cigoj, p. n. Gojače 3f
za župnijo

 Najprimernejše sodelovanje so prošnje vernikov ali zahvale. Uvodi pa

imajo namen, da vse zbrane čim lepše uvedejo v bogoslužje. Uvodi naj le
pomagajo, da se malo zbudimo iz pasivne utečenosti. Uvod naj bo tak, da se
bolj zavemo, kako je Bog med nami pri bogoslužju. Zato niso primerna dolga
razmišljanja. Nekaj preprostih stavkov, ki ste jih iz srca prenesli na papir, je
za bogoslužje in občestvo vredno veliko več kot globokoumno razmišljanje, ki
je prepisano iz knjige. Pripravljenost, da stopite zraven in tvegate, je pomembnejša od »popolnosti« vašega nastopa ali napisanih misli.

 Z a konec
PREVIDNOST - Policista najdeta š ri bombe. Med vožnjo se jima kotalijo po prtljažniku, pa pravi
prvi: »Kaj če katera eksplodira?« Drugi ga pomiri: »Bova pa rekla, da sva našla samo tri!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
6. velikonočna nedelja, 29. maja 2011
Tisti čas je
rekel Jezus
svojim učencem: »Če me
ljubite, boste spolnjevali
moje zapovedi; jaz pa
bom prosil Očeta in dal
vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas
vekomaj: Duha resnice,
ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne
pozna. Vi ga poznate, ker
ostaja pri vas in bo v vas.
Ne bom vas zapustil
sirot, prišel bom k vam.
Še malo in svet me ne bo
več videl, vi pa me boste
videli, ker jaz živim in
živeli boste tudi vi.
Tisti dan boste spoznali,
da sem jaz v Očetu in vi
v meni in jaz v vas. Kdor
ima moje zapovedi in se
jih drži, ta me ljubi;
kdor pa me ljubi,
tega bo ljubil moj
Oče, in tudi jaz ga
bom ljubil in se
mu razodel.«
(Jn 14,15—21)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Apd 1,12—14
2. berilo 1 Pt 4,13—16
evangelij: Jn 17,1—11a

Moraš me imeti rad
Opažam nekaj velikih zablod pri vzgoji, ki so
zelo boleče. V zadnjih stoletjih so se kar prenesle tudi v versko vzgojo. Pa ne le otrok, ampak
včasih še bolj odraslih. Ena od njih je pogojevanje ljubezni. »Če boš priden, te bom imel še
bolj rad ...« Ali še globlja in neizrečena: »Nisi
izpolnil mojih pričakovanj, zato sem razočaran
nad tvojo ljubeznijo do mene ...«
Tako si lahko povsem narobe razlagamo Jezusovo jasno besedo: »Če me ljubite, boste
izpolnjevali moje zapovedi.« Že nekaj stoletji
smo ljubezen vzeli iz območja duha in jo začeli
jemati kot stvar volje. Tako se je začelo tudi v
krščanskem nauku govoriti, da »moraš ljubiti«.
Toda Jezus pred vnebohodom govori ravno o
Svetem Duhu, ki je vir svobodne ljubezni. Ljubezen je svobodna ali pa to ni ljubezen. Tudi če
imam dekle, ženo, otroke, me nihče ne more
prisiliti ali prepričati, da ga imam rad. Ljubezen
je že tam. Lahko jo le najdem in jo živim.
Zato Jezus v zadnjih navodilih učencem ne
govori, naj pazijo na dobro organizacijo, naj
naredijo primeren načrt Cerkve, naj čim več
ljudi in prepričajo ali temu kaj podobnega. Ne!
Vse to bo delovalo, če bodo ostali v stiku z
njim. Ljubezen prihaja samo iz duhovnega sveta in ta stik je mogoč samo v Svetem Duhu. Če tega ni, tudi vera
prej ali slej postane zloraba in
čez nekaj časa rodi odpor in
zavrnitev.
Podobno se dogaja v odnosih in vzgoji v družini. Otrok,
ki čuti in verjame, da je res
ljubljen, bo čisto drugače
sprejel moralne nauke svojega očeta in mame. Drugo sledi prvemu, in ne obratno! 

Morda bo kdo ob tem pomislil, da zagovarjam popustljivo in nestrogo vzgojo, da je treba drugega samo hvaliti.
Daleč od tega. To, da otrok (ali odrasel)
verjame, da je na tem svetu pomemben, koristen, je čisto nekaj drugega,
kot biti prevzeten, bahav, domišljav.
Pomeni, da je pomemben v tem, kar
sam v svoji globini je, in ne, kar mu je
uspelo na zunaj uresničiti.
»Če me ljubite« zato pomeni nekaj
povsem drugega kot: moraš me imeti rad, izpolni moja pričakovanja ... Če
»ste« v ljubezni, boste zapovedi začeli
izpolnjevati, ne da bi vedeli. In ne bo
se vam treba več primerjati.
župnik

bo upevanje, priprava na sveto mašo,
skupna maša ob 11. uri, po maši »košček skupnega kruha«, igre in malica iz
nahrbtnika. Vrnili se bomo ok. 14. ure.
STREŽNIKI v KAMNJAH
Dobimo se na srečanju v petek ob 18.
uri (do 19.30). Dobro se pripravite na
kviz in tekmovanje med podružnicami.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V župniji Kamnje tokrat obiskujem v
petek dopoldne in ne v soboto.

SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIH
Župnijska Karitas Črniče
lepo vabi starejše in bolne
v k župnijski nedeljski sveti
maši v nedeljo, 5. junija,
Obvestila:
ob 9. uri v Črničah.
GOSPODOV VNEBOHOD
Med mašo delitev zakraV četrtek vabljeni k
menta bolniškega maziljenja.
praznični maši v Kamnjah in Črničah. Letos zaradi zasedenosti dvorane ne
Nekoč je bil to zapovedan praznik.
bo posebej druženja po maši, vseeno
Dnevi do četrtka so prošnji dnevi, ko vabljeni k župnijski maši, ki bo povsem
se na Gospoda pri mašah obračamo običajna in ne prenaporna za starejše.
s posebnimi prošnjami.
Drugi župljani vabljeni, da svoje sorodnike ali sosede (nevsiljivo) povabite
ŠMARNICE
in morda pomagate s prevozom.
V torek, na praznik Marijinega obiskovanja, sklenemo šmarnice.
VEROUK
Pohvala vsem, ki ste zvesto sodeloRedni verouk se s tem tednom konča.
vali, hvala vsem, ki ste pomagali pri Prihodnji teden bo še spoved za vse
organizaciji. Podoba, ki ste jo ustvarili veroučence od 4. razreda. Maša ob
z zbiranjem nalepk, je le odsev one
sklepu veroučnega leta in delitev spripodobe, ki jo je Marija gotovo vtisnila čeval bo v Črničah na binkoštno nedev srce vsakemu zvestemu mavričarju. ljo, 12. 6., v Kamnjah pa na nedeljo
Spominek za zveste mavričarje bo,
Svete Trojice, 19. 6. Do takrat morate
žal, na voljo šele konec tedna.
posamezniki po dogovoru s katehetom
opraviti še neopravljene obveznosti.
MAVRIČNO ROMANJE
ZAKONCA TURBIT V ŠEMPASU
OTROK NA SVETO GORO
Še se lahko prijavite do srede, avto- Znana pričevalca zakonca Turbit sta te
bus bo v soboto pobiral iz Dobravelj dni v organizaciji Prenove v Duhu spet
v Sloveniji. V ponedeljek, 30. maja,
(ob 8.10) naprej (Potoče, Vrtovin,
vabljeni v Šempas: ob 17.30 predaGojače, Malovše, Črniče). S Prevala
vanje, srečanje z zakonci, ob 19.30
bomo šli v skupini po cesti ob posveta maša in pričevanje za vse.
stajah križevega pota. Na Sveti Gori

STARŠI BIRMANCEV
imate srečanje: v Črničah v ponedeljek,
6. junija, v Kamnjah v četrtek, 9. junija.

MLADI, POLETI POJDIMO SKUPAJ ...
V prilogi zadnje Družine in v Ognjišču
si lahko ogledate mnogovrstno ponudbo za poletje. Podčrtajte si »Stržišče«
MAŠE ZA DRUŽINE
in »Kamp z misijonom«. Ne bo ti žal,
V času, ko nekateri poskušajo tradici- če si rezerviraš teden od 31. 7. do
onalno družino razvrednotiti, smo na 7. 8. in ga preživimo skupaj pod Črno
pobudo zakonskih skupin in s sklepom prstjo, in dneve od 19. do 24. 7. v
vipavske dekanijske konference dolo- študentskem centru Jadro v Kopru.
čili, da bodo na pet prvih sobot od
junija do oktobra 2011 sv. maše za
Sodelovanje pri
družine in posvetitev družin Marijine- bogoslužju (nadaljevanje):
mu brezmadežnemu Srcu. Maše bodo
Branje uvodov, prošenj ...
v božjepotni cerkvi Marije Tolažnice
Čemu sodelovanje? Skoraj nihče ne
žalostnih v Logu ob prvih sobotah
mara »nastopov«. Običajno se rajši
ob 19. uri. Vabljeni že to soboto!
izognemo izpostavljanju pred drugimi.
Ko tvegate in ste pripravljeni prebrati
SHOD V LOGU
v nedeljo, 5. junija, bo reden shod v berilo, pripraviti prošnjo ali uvod, s
Logu pri Vipavi, spovedovanje od 16. tem širite krog sodelovanja pri maši.
ure, sveta maša ob 17. uri. Letošnja Namen raznih uvodov je ravno v tem,
da se bolj poveže celotna skupnost,
tema so duhovna dela usmiljenja.
nikakor pa to ni dodatek samo zato,
da bi bila maša bolj zanimiva.
PEVSKA ZBORA
obeh župnij odhajata v nedeljo popol- Najlepše je (včasih praktično težje),
dan na obisk v Ljubljano k skupnemu če prihajate brat iz cerkve. Tako se še
petju v cerkev Marijinega oznanjenja. bolj pokaže prav ta namen, povezanost celotne skupnosti. Nič ne de, če
ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN je pri tem nekaj več »premikanja«.
STAREJŠIH NA BREZJE
Kdor prihaja k oltarju, naj to stori čim
Za romanje v soboto, 18. junija, se
bolj naravno, brez vzbujanja pozornoprijavite predstavnikom župnijske
sti. Zato ni nič narobe,
karitas: v Kamnjah Stanku Rovtarju če pride »prezgo(364 63 42; 031 249 202), v Črnidaj« in malo počaka
čah Julijani Bric (366 68 06; 040 888 pri ambonu, preden
420) ali Cvetki Valič (05 366 60 07). »vstopi« s svojim uvodom. Tudi sam se bo bolje počutil, kot
MLADI
če mora v tišini prehoditi dolgo pot.
Računajte na petkov večer, 10. ju- Naj vam ta napotek ne vzame koranija, ko se dobimo mladi iz dekanije jže, da sprejmete sodelovanje ali da
na srečanju Tokrat gre za (K)res
pridete kar iz klopi.

na Planini pri Ajdovščini. Glej plakat!
Pred
nami
je:
S seboj bo treba prinesti eno poleno
za kres. Vabim, da se v obeh župni- • petek, 10. 6., srečanje mladih na Planini;
• sobota, 11. 6., dekanijsko srečanje strežnikov;
jah tudi sami med seboj dogovorite
• sobota, 18. 6., romanje bolnikov in invaliin povabite na to skupno druženje z
dov na Brezje.
mladimi Vipavske doline ob kresu.
• četrtek, 23. 6. Sveto Rešnje Telo in Kri

