Nameni svetih maš:
ponedeljek, 20. 6.,
Silverij,
papež

torek, 21. 6.,
Alojzij Gonzaga,
redovnik

sreda, 22. 6.,
Tomaž More,
mučenec

četrtek, 23. 6.,
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI

petek, 24. 6.,
rojstvo Janeza
Krstnika
sobota, 25.6.,
Viljem, opat
dan državnosti
26. 6.
13. NAVADNA
NEDELJA
Janez in Pavel,
mučenca

št. 24/11

KAMNJE ob 20.00
30. dan za † Stanislava
Črmelja, Kamnje 36

GOJAČE ob 20.00
za †† redovnici Alessijo in
Judito Cigoj, p. n. Gojače 17

VRTOVIN ob 16.30
pogrebna za † Marijo
Boltar, Vrtovin 120

ČRNIČE ob 18.00
pogrebna za † Anastazijo
Batič, Črniče 8

SKRILJE ob 19.00
molitev pred najsvetejšim
za domovino. Ob 20.00 maša
za †† Alojza Habjana,
Skrilje 91b
KAMNJE ob 19.00
v čast svetemu Rešnjemu
telesu in krvi, p. n. Vrtovin
procesija
VRTOVIN ob 8.00
za † Milko Kandus,
Vrtovin 10c

MALOVŠE ob 20.00
za †† Rafaela in Vido
Krkoč, p. n. Malovše 24

v Stržišču ob 18.00
za domovino

ČRNIČE ob 20.00
v čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Črniče 67d

KAMNJE ob 7.45
za †† Batagelj, Kamnje 37
KAMNJE ob 10.30
za † Martina Grželja,
p. n. Šempeter pri Gorici
SVETI PAVEL ob 18.00
za † Pavla Podgornika,
Vrtovin 24
za † Ivana Rustja, Kamnje 55

ČRNIČE ob 20.00
za na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 17
RAVNE ob 20.00
za † Branka in †† Lozar
p. n. sorodnikov, Orehovlje

ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana in †† Fišer,
p. n. Črniče 24
v Stržišču ob 9.00
za župnijo



da bi klepetali. Izgovarjanje skrivnosti: težimo k temu, da skrivnosti posamezne
desetke izgovorimo pri vsaki zdravamariji. Tako jih imamo bolj pred očmi; nagnjeni smo k raztresenosti in pozabljanju, zato nas ponavljanje skrivnosti »vrača
k središču«. Pa še v spominu se bodo utrdile in jih bomo vedno znali na pamet.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
nedelja Svete Trojice, 19. junija 2011
Tisti čas
je Jezus
rekel Nikodemu:
»Bog je svet tako
ljubil, da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče,
kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak bi
imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal na
svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet
po njem rešil. Kdor
vanj veruje, se mu
ne sodi; kdor pa ne
veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime
edinorojenega Božjega Sina.«
(Jn 3,16—18)

 Z a konec
GLASBA – Najstnik je očetu zavrtel zgoščenko s skladbo trdega rocka in ga vprašal: »Očka, si že kdaj
slišal tako dobro glasbo?« »Ja, prejšnji teden, ko sta se zaletela tovornjaka. Eden je prevažal kante za
mleko, drugi pa žive prašiče.«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Kr 4,8—11.14—16a
2. berilo Rim 6,3─4.8─11
evangelij: Mt 10,37─42

Skupaj res zmoremo več
Ob pobudi »molitev in post za domovino« smo
se nekateri najprej kar malo zdrznili. Post! Mar ne
govorimo o tem v času po pepelnici? Od kod spet
neka nova pogruntavščina? Toliko vsega je ...
In ravno zato, ker je toliko vsega! Ravno zato
so ti naši ljubi časi klic k spokornosti. Če smo iskreni, kar veliko časa in besed porabimo za govorjenje, godrnjanje, kritiko in upravičeno nezadovoljstvo nad stanjem v naši družbi. »Bodo
že rešili tisti, ki so na vrhu,« si mislimo. »Kaj pa
lahko naredim sam?! Saj se ne bo nič poznalo.«
Toda sama od sebe se žoga kotali le v dolino.
Travnik, ki ga kar pustimo, se začne nezadržno
zaraščati. Bog sam se je v svoji troedini svobodni ljubezni odpovedal sebi, in On nikoli ne pusti,
da bi svet tekel dalje le po vnaprej postavljenih
zakonitostih. On sam postaja ranljiv zaradi nas.
Tudi naša družba potrebuje mož in žena, ki se
ne prepustijo vsakdanjemu toku. Potrebujemo
pogumnih koscev za našo lepo domovino.
Kristjani so bili vedno kvas, ki tiho, a krepko
deluje od znotraj. Da, osebno trdno verujem v
to neustavljivo silo, ki preobraža od znotraj. To
je duhovna sila, to je sila odnosov.
Zato vas iskreno vabim, da v sredo res po
svojih zmožnostih sprejmete
kakšno odločitev za korenito spokorno delo. Naj se sliši
še tako oddaljeno, je vendar
post ob kruhu in vodi zakopano in pozabljeno orožje
proti navidezni, od zunaj zelo
napihnjeni sili sebičnosti, izkoriščanja in zla. Vabljeni tudi



k skupni molitvi pred Najsvetejše za
domovino.
Potrebno je tako malo, če smo
povezani skupaj. Kjer se v Božjem
imenu spletejo odnosi, tam nastane
čudež, tam nastane življenje. Čeprav si tako sam, vendarle nisi sam.
Le odnosi so tisti, na katerih svet
stoji. Od tam izvira tudi čudež, da
svet sploh je in da mi smo. Kaj ni
ravno v tem praznik Svete Trojice?
župnik

MOLITEV V SKRILJAH
IN POST ZA DOMOVINO
V sredo, na večer
pred praznikom,
bomo imeli ob
19. uri v Skriljah
enourno skupno
molitev za domovino pred Najsvetejšim. Pri molitvi boste sodelovali otroci,
zato vabljeni, da se pridružite. Tako se
bomo včlenili v molitveno verigo, ki nas
bo ta dan povezovala s številnimi kraji
po Sloveniji.
Ta dan poskusite prispevati svoj del
tudi s postom. Pri tej obliki posta ni
Obvestila:
potrebno stradati; če morete, preživite dan le ob kruhu in vodi. Zvečer bo
ŽUPNIJSKI PRAZNIK SVETEGA VIDA
skupna molitev in maša v Logu. Do
Župnijski praznik v Črni- srede vabljeni k vsakdanji molitvi dečah bo duhovno obogatila vetdnevnice za našo domovino. Pridite
vokalna skupina Gloria.
in soustvarjajmo mali čudež za našo
Duhovna ritmična glasba domovino!
jih povezuje že 28 let.
Vabljeni na koncert ob 16.uri. Pobirali
DAN MOLITVE IN POSTA V LOGU
bomo prostovoljne prispevke.
Skupina za oznanjevanje v Dekanijskem pastoralnem svetu, skupaj s
SVETI KRST
sodelavci, vabi k molitvi in maši za
Na praznik šagre popoldne bo v Črdomovino v božjepotno cerkev Tolaničah tudi krst Maše Rijavec. Družino
krščenke (ki trenutno še živi v Prvačini) žnice žalostnih v Logu pri Vipavi, ki bo
na dan molitve in posta za domovino, v
priporočamo v molitev.
sredo, 22. junija. Molitev se bo začeStarši, ki imate namen krstiti
la ob 20. uri, sv. maša za domovino,
1. ali 2. otroka, ne spreglejte
ki jo bo vodil škof msgr. Metod Pirih, pa
skupne priprave na krst:
začne se v torek, 21. 6., ob bo ob 22. uri. Po maši bomo pred cer20. uri v cerkveni hiši v Vipavi. kvijo ob svetlobi bakel zapeli Zdravljico
in prisluhnili domoljubnim pesmim.
PRAZNIK SVETEGA
GREMO V STRŽIŠČE
REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Strežniki, pevci,
je eden izmed štirih zapovedanih prapritrkovalci, mavrični
znikov, ki niso vezani na nedeljo.
krožek, še se lahko
Slovesno ga bomo obhajali v Kamnjah.
pridružite našemu
Vabljeni, da si vzamete čas in se v čim
skupnemu bivanju.
večjem številu pridružite procesiji. Z
Odpeljali se bomo z
njo bomo Jezusa slavili javno, zunaj
vlakom;
zberemo
se na postaji v Novi
cerkvenih zidov. Prosili bomo za blaGorici v petek ob 15.10. Končamo v
goslov vsakdanjega dela na polju in
nedeljo ob 13.30.
drugih službah po vseh naših vaseh.

PEVCI IZ OBEH ŽUPNIJ
vabljeni na dan vaše povezanosti in druženja na praznično soboto.
Pevci otroškega, mladinskega in mešanega zbora v Kamnjah skupaj s svojimi
družinami vabljeni na skupno pot na
Kostanjevico na Krki, ogled Kostanjeviške jame in skupni piknik. Čim prej se
prijavite voditeljici Nevenki Lozar.
Pevci iz Črnič skupaj z družinami vabljeni
v soboto popoldne v Stržišče na piknik.
Hvala vsem, ki se s petjem v obeh župnijah trudite za lepšanje bogoslužja!
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Ob šagri sv. apostola
Pavla in prazniku slovenske državnosti vabljeni
k sveti maši v cerkvi
sv. Pavla v nedeljo ob 18. uri. Molili
bomo tudi za domovino.
VIPAVSKA PRITRKAVA
Velika pohvala vsem, ki ste tudi v
naših dveh župnijah sprejeli sodelovanje pri tem projektu in boste skupaj z
drugimi v nedeljo sprožili pritrkovalsko
štafeto na našem koncu dekanije. Ob
13. uri se bodo oglasili vsi cerkveni
zvonovi za 10 minut. Nato bo pritrkavanje delovalo v smislu štafete. Kjer se
lahko pritrkava, bodo pritrkovalci pritrkavali 15 minut, kjer se pritrkavati ne
da, bodo pritrkovalci zvonili 3 minute.

Ob 13,10 začnejo pritrkavati v Črničah, ob 13,15 se pridružijo pritrkovalci
naslednjih cerkva vse do Goč, kjer bo
ob 16. uri sveta maša. Dogodek je povezan s 160. obletnico rojstva prvega
slovenskega zvonoslovca in rojaka iz
Goč Ivana Mercine. Ob tem je izšel
tudi kakovosten zbornik.
DRUŽINE
Na vikend za družine ste vabljeni tudi
zakonci z družinami od 18. do 21.
avgusta, vodila ga bova skupaj z
duhovnikom Milanom Stepanom. Za
varstvo otrok bo poskrbljeno. Prijavite
se lahko tudi varuške. Prijave župniku
ali na: 05/380 85 10 ali 041/860-640.
MLADI
Vabljeni, da se »ogrejete« za poletni
teden duhovnosti od 31. julija do 7.
avgusta v Stržišču ali za kamp mladih
od 19. do 24. julija v Kopru (več na
spletni strani).
SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
(nadaljevanje)
Molitev rožnega venca
Zelo priporočam, da se na
mašo pripravimo z molitvijo rožnega venca. Vabljeni, da nekdo začne,
tudi če je časa le za dve
desetki. Tako se v čakanju bolj uglasimo na sveto mašo in je manj skušnjav,



Z BOGOM SEM MOČAN ZA TRI

Starši, zelo priporočam, da čez poletje privoščite svojemu osnovnošolskemu otroku izkušnjo,
ki marsikdaj kar odločilno obrne smer njegove življenjske usmeritve. Pohitite s prijavami, še
nekaj prostora je na tednih duhovnosti za otroke v Kanjem dolu ob zgledu Lojzeta Grozdeta:
teden, datum starost
1. od 26. 6. do 2. 7. od 6. do 15. leta
2. od 3. 7. do 9. 7. od 6. do 15. leta
3. od 10. 7. do 16. 7. od 6. do 15. leta
4. od 17. 7. do 23. 7. od 6. do 15. leta
5. od 24 7. do 30. 7. od 6. do 15. leta
6. od 31. 7. do 6. 8. d 6. do 15. leta
7. od 7. 8. do 13. 8. od 6. do 15. leta
8. od 14. 8. do 20. 8. od 6. do 15. leta

tedne vodijo
Marta Habe
Jakob Valič
Jože Rahne
Sara Štefančič
Sara Hostnik
Nina Reščič
Manca Jesenko
Gabriel Kavčič

Prijavnica je v cerkvi ali jo natisnete z župnijske spletne strani.

