Nameni svetih maš:

št. 23/11

KAMNJE ob 20.00
za †† Valič,
Kamnje 63

GOJAČE ob 20.00
za † Ratkota Krkoča,
p. n. Gojače 33

Valerij,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za †† Antona in Rastislavo
Feuče, Vrtovin 52

ČRNIČE ob 20.00
za † Lojzeta Podgornika,
Črniče 12

sreda, 15. 6.,
Vid,
mučenec

SKRILJE ob 20.00
za †† Jožefa in Nadjo
Cenčič, Skrilje 91d

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše in Vida
in Jolando Kodrič

četrtek, 16. 6.,
Gvido Kortonski,
redovnik

KAMNJE ob 20.00
za † Mirka Šavlija,
Potoče 22

MALOVŠE ob 20.00
za † Stanka Cigoja,
Malovše 32

petek, 17. 6.,
Mafalda,
redovica

VRTOVIN ob 20.00
za † Darinko Soban,
p. n. Lokavec

RAVNE ob 20.00
za † Ivana Mikuža in vse ††
Ravne 26

sobota, 18.6.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Pahor,
Skrilje 53

ČRNIČE ob 20.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. prijateljev

ponedeljek, 13. 6.,
Marija, Mati Cerkve,
binkoštni ponedeljek

torek, 14. 6.,

Marko in Marcelijan,
mučenca

uro pred mašo priložnost za
spoved pred praznikom
19. 6.
NEDELJA

SVETA TROJICA
Nazarij, škof

KAMNJE ob 7.45
za †† Rustja in Furlan,
Potoče 3
KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji,
Skrilje 16

ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Darinko
Gabrijelčič, p. n. Izola
za župnijo
procesija z Najsvetejšim
ob 14.00 sveti krst



bivanje v bolnišnici, domu ... Vodo lahko pijemo kadarkoli pred obhajilom. Ne
sme nas biti strah zaradi morebitnih preseženih minut. Gre za pravilo, s katerim
poskrbimo za primerno spoštovanje Kruha, ki nikakor ni navaden kruh!
Evharistični post ima torej namen, da v nas ohranja spoštljivost do obhajila. Veliko bolj pomembno je, da z redno spovedjo skrbimo, da je v nas Boje življenje.
Sveto obhajilo ni nagrada tistim, ki so najbolj čisti in sveti. Varovati se je treba
napačnega strahu, da nismo dovolj vredni. Hkrati pa je hudo, če se kar sami sebe
naredimo za vredne in k obhajilu pristopimo kar tako, iz navade, ali "ker grejo
vsi, grem še sam ..."
 Z a konec
VSEENO – Novinar je povprašal mimoidočega na ulici: »Kaj je problem današnje skupnos :
pomanjkanje znanja ali pomanjkanje interesa?« »Ne vem, sicer mi je pa vseeno!« je rekel mimoidoči.
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
binkošti, 12. junija 2011
Pod noč
tistega dne,
prvega v
tednu, ko so
bila vrata tam, kjer so
se učenci zadrževali, iz
strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus,
stopil mednje in jim
rekel: »Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je
pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili,
ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet
rekel: »Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 34,4b—6.8—9
2. berilo 2 Kor 13,11—13
evangelij: Jn 3,16—18

Ne le čustvo, ne le energija, ampak ..
Opazujem, kako je v zadnjih nekaj letih
postala zelo pogosto uporabljena beseda
»pozitivno«, pozitivno razmišljanje, pozitivna energija. V tem vidim veliko žejo po
»nekaj več«, kot nam je lahko dala ateistična in materialistična zablodela civilizacija. »Energijo« so na poseben način
čutili tudi prvi kristjani na binkoštni dan.
Vendar Sveti Duh ni le energija. Ko danes uporabljamo to besedo, mislimo na
neko čutenje, občutje, ozračje, doživljanje ... Nekoč sem videl, kako je po birmi
h g. škofu Juriju prišla neka žena in mu
dejala, da oddaja preveč energije. Takoj
za tem je dodala, da tudi nekateri kamni
okoli Slomškovih relikvij v cerkvi oddajajo
energijo ...
Škoda bi bilo binkošti in dar Svetega
Duha jemati tako na lahko in povsem
zgrešeno. Sveti Duh je osebni Bog. Ima
moč, da spreminja človeka. Vemo, kako
težko je spremeniti sebe in druge ... Prav
On ima to čudežno moč. Vendar za
svoje delovanje potrebuje prostor v človekovem srcu. Potrebuje ga, ker je oseba, ker
je Nekdo, ker ima obličje.
Že nekajkrat sem se vrnil popolnoma spremenjen z
nekaterih srečanj ali duhovnih vaj. Ali danes vem, kje
se ta sprememba vedno
začne? Sprememba je



stekla, ko sem spet odkril, da me
Bog ljubi. Biti ljubljen v globini in
v vsem bitju, to je sreča. To je
hkrati moč, da začneš vedno znova. Ljubezen ni le čustvo. Hudo
je, če človek v življenju ljubezen
razume le kot energijo in ne kot
»nekoga«. In enako velja za življenje vere, za odnos do Boga.
Zato so binkošti za kristjana veliko več kot le energija.

SREČANJE ŽUPN. PASTORALNEGA SVETA
v Črničah bo v ponedeljek po večerni
maši, tokrat se dobimo zelo kratko.
VEROUČENCI V KAMNJAH
V nedeljo je sklepna sveta maša v Kamnjah. Razdelili bomo spričevala.

PEVCI IN STREŽNIKI V ČRNIČAH
vabljeni, da se
pridružite skupnemu bivanju takoj
župnik
po koncu šolskih
obveznosti v StržiObvestila:
šču pod Črno prstjo
od petka, 24. 6.,
popoldne
do
nedelje,
26. 6.; sklep
BINKOŠTNA NEDELJA
s
kosilom.
Strežniki
in
pevci
otroškeNA VITOVLJAH
Vabljeni na vsakoletni praznik na Vitovlje ga zbora se že lahko prijavite Katarini
na binkošti popoldan. Ob 14.00 bo sreča- Ipavec ali župniku.
nje pritrkovalcev, ob 16.00 sveta maša, MLADI
ob 17.00 koncert cerkvenih pesmi.
Vabljeni, da se »ogrejete« za poletni
ŽUPNIJSKI PRAZNIK
SVETEGA VIDA V ČRNIČAH
Slovesno sveto mašo ob 9.
uri bo vodil kapucin br. Jožko Smukavec iz Vipavskega
Križa. Po maši bo procesija z Najsvetejšim. Popoldansko praznovanje bo
ob 16. uri v cerkvi obogatila skupna Gloria. Vabljeni na praznovanje.

teden duhovnosti (začetek avgusta)
v Stržišču ali za kamp mladih (sredi
julija) v Kopru (več na spletni strani).

VABILO NA SHOD ZA DRUŽINO
IN PRAVICE OTROK
Shod bo v torek, 14. junija, ob 17.
uri pred Državnim zborom v Ljubljani.
Čas je, da poslancem sporočimo, da je
družina za nas temeljna vrednota, in se
zavzamemo za naše temeljne pravice,
VOKALNA SKUPINA GLORIA V ČRNIČAH predvsem pa za pravice otrok. Zato na
shod vabljeni očetje, mame, stari starDuhovna ritmična
ši, mladi, starejši; z lastnim prevozom
glasba jih povezuje
ali pa z avtobusom. Več informacij o
že 28 let. Izdali so
shodu dobite na www.24kul.si ali www.
nekaj zelo popularnih plošč z duhovno vipavska-dekanija.rkc.si. Za avtobusni
ritmično glasbo. Pri- prevoz iz vipavske dekanije se prijavite
do nedelje zvečer: Magdaleni Tomahajajo iz župnije Ljubljana Vič. Med
njimi je tudi Marjan Bunič, znani glas žič (041/857-711) ali Janji Medvešček
z Radia Ognjišče. Med nas prihajajo (031/719-965).
Odhod avtobusa bo ob 15.00 iz Črnič.
v nedeljo s sporočilom, ki ga na
Povratek med 20. in 21. uro. Cena 10
svoj način posredujejo preko glasbe
evrov. Program: 17.00 – glasba, zbirain medsebojne povezanosti.

nje; 17.15 – uvodni pozdrav povezovalca
(Matjaž Merljak), himna; 17.20 – kulturni
program; 17.25 – predstavitev zgodovine Civilne iniciative za družino in pravice
otrok; 17.30 – pesem Povejmo naglas;
17.35 – nagovor voditelja Civilne iniciative
Aleša Primca; 17.40 – simbolno dejanje;
17.50 – zaključek; 18.00 – sveta maša v
župnijski cerkvi župnije Ljubljana Sveta
Trojica (uršulinska cerkev).

na 26. april 1934 prespal, preden je zbežal
v Jugoslavijo. V naravni baziliki »Nova pot«
je bila prvič sv. maša v času fašizma, 12.
junija 1922, torej pred 89-imi leti. Tu bo
ob 11. uri molitvena ura za domovino in
nato ob 12. uri sv. maša za domovino, ki
jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval
dekan, g. Dominik Brus. Po maši bomo
hodili po Angelski gori do Otlice in sestopili
do izvira Hublja. Zahtevnost: približno 6
ur hoje. S postanki bo romanje trajalo priDAN MOLITVE IN POSTA ZA DOMOVINO bližno pol dneva. Planinski čevlji, pohodne
V cerkvi si vzepalice, primerna oblačila … Za pijačo in
mite podobico
hrano poskrbi vsak sam. Tisti, ki ne morete
z molitvijo. V
toliko hoditi, vabljeni k opoldanski sv. maši.
Dostop: na cesti Col–Predmeja, v razlotorek, 14. juniženem naselju Kovk, pri avtobusni postaji
ja, se bo začela
Žlebič (v bližini nekdanje šole), zavijete
devetdnevnica za domovino ob 20-letnici neodvisne Slovenije; za domovino desno proti Taloški domačiji (Kovk 19). Če

bomo molili pri tedenski sveti maši.
Sreda, 22. junij, pa bo letos poseben
dan molitve in posta za domovino, ki je
zelo ranjena in oslabljena. Več na nasadomovina.si in v naslednjih oznanilih.

bo slabo vreme, pohod odpade, vabljeni pa k sv. maši, ki bo ob 6.15 v cerkvi
sv. Jurija v Šturjah. Več informacij: g.
Bogdan Vidmar 051 323 165.

v soboto, 18. junija, ob 6. uri v Šturjah, na
Cankarjevem trgu, ob spomeniku g. Filipa
Terčelja.
Po jutranji molitvi se bomo podali v Grivče
do njegove rojstne hiše. Sledi vzpon na
Goro, vse do Sinjega vrha, kjer si bomo
ogledali tunele za vodovod, ki so bili grajeni
»pod Italijo«. Po okrepčilu pot na Taloško
domačijo, kjer je Filip Terčelj v noči s 25.

• sreda, 22. 6., dan molitve in posta za
domovino;
• četrtek, 23. 6., sveto Rešnje telo in kri;
• 24.-26. junij - skupno bivanje za pevce
in trežnike v Stržiščah;
• nedelja, 26. 6., »Vipavska pritrkuje«.
• Na Ravnah bo letos šagra 3., v Skriljah
pa 17. julija.

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJI
(nadaljevanje)
ROMANJE NA BREZJE
Ali lahko grem dvaVsi, ki ste se prijavili, računajte na
krat na dan k sveteodhod avtobusa iz Črnič v soboto ob
mu obhajilu in ali je
6.30. Program na Brezjah: ob 9.00
še potrebno držati
zbiranje in molitev, 10.00 sveta maša,
evharistični post?
ki jo bo vodil celjski škof Stanislav
K svetemu obhajilu
Lipovšek, po maši druženje in obisk
lahko gremo dvakrat,
podobe Marije Pomagaj, ob 13.00 kosiče smo dvakrat pri sveti maši. Polo pri Marinšku v Naklem; predviden
membno je le, da smo pripravljeni in
prihod domov med 16. in 17. uro.
da ne pristopamo samo iz navade. Še
VABILO NA TERČELJEVO POT
vedno je treba držati evharistični post:
Pohodnike, planince in vse, ki radi ho- eno uro prej nič ne jemo in ne pijemo.
dite peš, vabimo na Terčeljevo pot, ki Iz tega so izvzeti bolniki, starejši,
jo bomo letos prehodili prvič. Zamišljena je kot romarski pohod. Zberemo se
Pred nami je:

