Nameni svetih maš:
ponedeljek, 6. 6.,
KAMNJE ob 20.00
Norbert,
za † Miroslava Petrovčiča,
redovnik
Kamnje 38
torek, 7. 6.,

VRTOVIN ob 20.00

Robert Newminstrski, za †† Slavka in Jelico
opat
Čermelj, Vrtovin 89

SKRILJE ob 20.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 20.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek, p. n. Gojače 36

četrtek, 9. 6.,
Efrem Sirski,
diakon

KAMNJE ob 20.00
v čast Svetemu Duhu,
Potoče 47

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Črnigoj,
p. n. Črniče 17

petek, 10. 6.,
Bogomil Poljski,
škof

VRTOVIN ob 19.00
po namenu, Vrtovin 10c

RAVNE ob 20.00
za † duhovnika Vinka
Kobala, p. n. Ravne 16

sobota, 11.6.,

na Nanosu za strežnike

ČRNIČE ob 17.00
poročna sveta maša

12. 6.

BINKOŠTI
Eskil, mučenec

Fernando Montes
in Damjana Lojk

VRTOVIN ob 7.45
za †† starše Gerželj
in Rustja, Vrtovin 73
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo, Potoče

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 20.00
za †† Ivana in Ido Kosovel,
p. n. Črniče 84

sreda, 8. 6.,
Medard,
škof

Barnaba,
apostol

št. 22/11

GOJAČE ob 20.00
za † Zdravka Vodopivca,
p. n. Gojače 8

ČRNIČE ob 9.00
za †† Ludvika in Frančiško
Rogelj, p. n. Malovše 37
za župnijo



da vstajanja in sedanja ne bi jemali z muko in ne zgolj od zunaj. Naj nam
pomaga »biti tam« z vsem bitjem.
Pozdrav miru
Je pri nedeljskih in prazničnih mašah zelo zaželen, a neobvezen. Tu je potrebno
nekaj tvegati tudi v smislu higienskega strahu, da se bomo pri rokovanju okužili.
Ta pozdrav je res želja drugemu, da bi pred prejemom obhajila v njem živel mir.
Dovolj je, če to izrazimo samo levemu in desnemu sosedu, nihče naj ne misli
kaj slabega, če nekdo ni dal roke prav vsem v svoji bližnji in daljni okolici. Če to
kljub temu naredimo,naj bo preprosto in ne predolgo. Naj bo to še en zunanji
izraz notranje povezanosti in dobrohotnosti do vsakega.
 Z a konec
SUŠA – V misijonski pisarni odpirajo pisma misijonarjev iz Afrike: "Pater Feliks spet toži nad
pomanjkanjem vode." Ostali pripomnijo: "Saj to ponavlja v vsakem pismu!" Že, ampak zdi se, da je
zadeva resna,, kajƟ
pismo pripeta
z buciko."
j znamka jje na p
p p
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

7. velikonočna nedelja, 5. junija 2011
In zdaj me ti,
Oče, poveličaj pri sebi z
veličastvom,
ki sem ga
imel pri tebi, preden je bil
svet. Razodel sem tvoje
ime ljudem, ki si mi jih
dal od sveta. Tvoji so bili,
pa si jih dal meni in so se
držali tvoje besede. Zdaj
vedo, da je vse, kar si mi
dal, od tebe; kajti besede,
ki si mi jih dal, sem dal
njim. Oni so jih sprejeli in
resnično spoznali, da sem
izšel od tebe, in verovali,
da si me ti poslal.
Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so
tvoji; in vse moje je tvoje,
in kar je tvoje, je moje in
poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so
na svetu, jaz pa odhajam
k tebi.
Sveti Oče, ohrani
jih v svojem imenu, ki si mi ga
dal, da bodo eno
kakor midva.«

(Jn 17,5—11)

Odlomki Božje besede
na binkošti:
1. berilo: 1Apd 2,1—11
2. berilo 1 Kor 12,3b 7.12—13
evangelij: Jn 20,19—23

Le iz sprotnega zaupanja
Ste se že kdaj vprašali ali bili začudeni nad
tem, da je Jezus molil? »Zakaj mu je treba
moliti, saj je Bog?« sem se kdaj v mladosti spraševal. In zanimivo: tudi prva Cerkev
moli. Potem ko Jezusa niso več zaznavali s
čuti, niso sklicali sestanka, proučili razmer,
raziskali možnosti in napravili idejnega načrta. Najprej so se zbrali in vztrajali v skupni
molitvi. Pozneje so bili potrebni tudi sestanki,
koncili, sinode ... Toda na začetku je vedno
molitev. Slutite, kje tiči past današnje splošne oddaljenosti?
Svet stoji na zaupanju. Nobenega naravnega zagotovila ni. Tudi Cerkev živi le iz zaupanja. Zato je v teh dneh tako pomembna molitev k Svetemu Duhu. Škoda je, da bi o njem
govorili le na binkošti. Poskušaj se, o kristjan
leta 2011, sredi duhovno hladne Evrope, v
teh dneh tudi čisto osebno obračati nanj. Saj
on je Nekdo, ima obraz, je oseba! Ker smo
danes izgubili zunanjo moč in vpliv, je toliko
večja priložnost, da iščemo izvir žive vere.
Že antiohijski patriarh Ignacij IV. je davno tega zapisal: »Sveti Duh je novost, Božja
navzočnost v nas. Brez Svetega Duha je Bog daleč. Kristus
ostaja v preteklosti. Evangelij
jje mrtva črka. Cerkev je samo
organizacija, oblast način obvladovanja ljudi, poslanstvo le propaganda. Bogoslužje je samo
ceremonija in kristjanovo delovanje moralna sužnost.«
Če bi Cerkev danes postala



uspešna in čez cel svet vrhunsko
organizirana ustanova za človekoljubnost, bi se začela naslanjati na
lastne sposobnosti. Ne bi več živela
iz zaupanja. Vsaka družina se začne
in lahko živi le iz zaupanja. Zaupanje
pa živi sproti ...
Zato razumemo, zakaj je Jezus
molil. Pogovor in stik je na začetku
vsakega globokega in živega odnosa. Zato je molitev danes na začetku
vsake resne obnove našega življenja.
Tu, v notranjem odnosu, se začenja tista drobna merica kvasu, ki
začne spreminjati. Tudi našo ljubo
domovino Slovenijo.
župnik

STARŠI BIRMANCEV
imate srečanje: v Črničah v ponedeljek ob 20.45, v Kamnjah pa v četrtek ob 20.30. Če ne morete priti na
srečanje v svoji župniji, lahko pridete
tudi v drugo, tema bo enaka.

MLADI – TOKRAT GRE ZA (K)RES
Mladi sporočajo: Dekanijsko
srečanje mladih vipavske
dekanije bo v petek, 10.
6., ob 20. uri na Planini.
Začelo se bo z molitvijo, ki
jo bomo pripravili v cerkvi na
Planini. Molitvi bo sledil predvsem družabni del ob kresu, ki bo naš
skupni kres, zato je vsak udeleženec
povabljen, da s seboj prinese poleno, ki bo imelo tudi simbolni pomen.
Obvestila:
Povej naprej!
Mladi, povežimo se z Bogom in med seOD VNEBOHODA
boj, sprostimo se ob »hudih časih« zaDO BINKOŠTI
ključevanja šole. Sporoči zaradi prevoza,
je čas binkoštne devetnajlepše je, če gremo skupaj (iz Potoč ob
dnevnice. Zelo pomembna je v tem
času molitev k Svetemu Duhu. Vsak 7.40) ali pa se dobimo kar na Planini.
dan se spomnimo vsaj s kratko osebno molitvijo. Tudi pri maši bo vsak dan SREČANJE STREŽNIKOV NAŠE DEKANIJE
skupna prošnja. Molitev za posamezne
V soboto, 11. 6., gremo
dneve najdete na župnijskih spletnih
na Nanos. Prijave niso
straneh.
potrebne. Vabljeni, da se, če
le imate možnost, udeležiVEROUK - SPOVED ZA VEROUČENCE
te lepega druženja, kjer se
bomo razvedrili, še bolj poV nedeljo je zaključna sveta maša v
vezali, pokazali svoje znanje
Črničah. V tem tednu bo ob rednih
urah verouka spoved za veroučence in doživeli lepo bogoslužje.
od 4. razreda naprej. 4. in 5. razred Avtobus odpelje iz Črnič ob 8. uri in
ustavlja: v Selu, Vrtovinu (pribl. 8.10),
v Črničah pridite v torek ob 16. uri,
Potočah in Dobravljah. Program: ob
4. in 5. razred v Kamnjah pa v
9.45 maša v cerkvi sv. Hieronima na
ponedeljek ob 16. uri. Če takrat ne
morete, pridite h kateri drugi skupini v Nanosu, kviz, malica pri cerkvi (s seboj
ponedeljek ali torek. Veroučenci od 1. za pot vzemite le nekaj pijače, malica
bo pripravljena za vse skupaj), spust k
do 3. razreda nimate več verouka.
Podraški bajti, nogomet in druge gre.
Tisti, ki še nimate opravljenih obveznosti, se sami javite in poskrbite, da Sklep in odhod v dolino ob 15. uri,
prihod domov okoli 16. ure.
bodo ocene popravljene in zvezki urejeni. Zahvalna maša in delitev spričeval Prispevek ni potreben, vožnjo in malico
kot nagrado strežnikom podarja župnija.
bo 12. 6. (Črniče) in 19. 6. (Kamnje).

KONCERT V VRTOVINU
preveč togi in se bojimo svojo notraMoški PZ Vinograd vabi na zaključni
njost pokazati na zunaj. Pri bogoslužkoncert v petek, 10. 6., ob 20.30 v
ju pa je še obratna pot: tudi če ne
dvorani v Vrtovinu. Prepevali bodo
čutim nič posebnega, mi ravno kretnje
skupaj z gosti: Mladinski PZ KAMNJE in pomagajo, da bom pri
moški PZ Napev Batuje. Vabljeni!
sveti maši res notranje
sodeloval. Torej velja
SHOD V PODPORO DRUŽINI
oboje: če sem pri sveti
bo v torek, 14. junija, ob 17. uri pred maši res s srcem, bom
Državnim zborom v Ljubljani. Lepo va- polagoma razumel pobljeni vsi: mame, očetje, stari starši, men kretenj in če bom
mladi, starejši, pevci ... Skupaj v mirno
sodeloval tudi na zunaj, mi bo polagoin zgovorno podporo družini.
ma dano, da bom pri bogoslužju odkril
tudi lepoto notranjega sodelovanja.
ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN
STAREJŠIH NA BREZJE
Zakaj moramo med mašo tolikokrat
Za romanje v soboto, 18. junija, se
vstajati in sedati?
prijavite: v Kamnjah Stanku Rovtarju Če se počutimo zgolj kot obiskovalci
(364 63 42; 031 249 202), v Črničah
v kulturni dvorani, potem je to res le
Julijani Bric (40 888 420) ali Cvetki
nepotrebna telovadba. Osnovne drže
Valič (05 366 60 07).
stoje, sedenja, klečanja in hoje so
povsem naravni del bogoslužja. PoPEVCI IN STREŽNIKI V ČRNIČAH
magajo nam, da smo pri maši tudi s
gremo na skupno bivanje v Stržišče
telesom, kar je zelo pomembno. Ne
pod Črno prstjo (sproščena duhovna
obnova in druženje) od petka, 24. 6., morem biti z duhom, če nisem najprej
popoldne do nedelje, 26. 6.; sklep s telesom. Če ubiramo obratno pot,
s kosilom. Strežniki in pevci otroške- bomo vedno imeli težave z zbranostjo.
ga zbora se že lahko prijavite Katarini Bogoslužju se je treba prepustiti, in
to najprej s telesom. Hvala Bogu v
Ipavec ali župniku.
obeh župnijah lepo vstajamo in nismo
Zaradi prostorskih in organizacijskih
omejitev letos ne moremo iti skupaj s mestno pomehkuženi. Marsikje še
vedno večino delov maše presedijo. O
kamenjskim zborom in strežniki.
konkretnih posameznih držah morda
kdaj pozneje. Tokrat samo spodbuda,

Sodelovanje pri
bogoslužju (nadaljevanje):



Pred nami je:
• ponedeljek, 13. 6., začetek devetdnevnice za
V tokratni številki Družine si na 2.
našo domovino ob 20-letnici slovenske države;
strani lahko preberete nekaj zelo ko- • sobota, 18. 6., romanje bolnikov in invalidov;
ristnih napotkov in razlag bogoslužja. • sobota, 18. 6., pohod po Terčeljevih poteh s
sveto mašo (Šturje, Grivče, Kovk, Otlica ...;
Besede, kretnje, drže ...
• nedelja, 19. 6., šagra sv. Vida v Črničah;
• sreda, 22. 6., sklep devetdnevnice in dan
Tudi tu ne gre za pozunanjenost. S
molitve in posta za domovino;
kretnjami in z držo izražamo svojo
• četrtek, 23. 6., sveto Rešnje telo in kri;
notranjost. Kretnje pri bogoslužju
• nedelja, 26. 6., »Vipavska pritrkuje«;
niso izraz neke vojaške uniformira• Na Ravnah bo letos šagra 3., v Skriljah pa
nosti. Slovenci smo glede tega kdaj
17. julija.

