Nameni svetih maš:
ponedeljek, 21. 5.,

št. 21/12

KAMNJE ob 19.00
za † Slavka Čermelja,
Kamnje 36

GOJAČE ob 20.00
za †† Plahuta,
p. n. Gojače 30

Julija,
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za † Jožka Kandusa,
Vrtovin 30, 8. dan

ČRNIČE ob 20.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12

sreda, 23. 5.,
Servul Tržaški,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
v dober namen,
Skrilje 73

MALOVŠE ob 17.00
pogrebna za † Stojana Cigoja,
Malovše 5

četrtek, 24. 5.,
Marija, Pomočnica
kristjanov

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Bratina
in Vodeb, Kamnje 33

ČRNIČE ob 20.00
za †† Jožefa in Angelo Hvalič,
p. n. Črniče 108

petek, 25. 5.,
Beda Častitljivi,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 20.00
za zdravje, Vodopivec,
Vrtovin 73

RAVNE ob 20.00,
po namenu darovalca

sobota, 26. 5.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kante,
Skrilje 77
VRTOVIN ob 16. uri
v zahvalo za 50 let skupnega
življenja, Feuče, Vrtovin 37a
KAMNJE ob 7.45
za †† Gerželj in Čermelj,
Vrtovin 115

Teobald,
škof

torek, 22. 5.,

Filip Neri,
duhovnik

27. 5.
BINKOŠTI
bl. Alojzij Grozde,
mučenec

KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Slavko
Možina, Potoče 24
ob 13.30 krst otrok

ČRNIČE ob 20.00
za † Anico Rebek,
30. dan

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 15.00
za župnijo, za starejše in
bolne

Pred nami je:
•
•
•
•
•

sobota, 2. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro;
sobota, 2. 6., srečanje romarjev na Poljsko (in drugih) ob 19. uri v Kamnjah;
četrtek, 7. 6., zapovedan praznik svetega Rešnjega telesa;
nedelja, 10. 6., konec veroučnega leta;
nedelja, 10. 6., Terčeljev pohod.

 Za konec
SPOMINKI – »Ali ste na potovanju nakupili kaj spominkov?« –
«Kar precej. Toda mož jih je na poti domov žal vse popil!«
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
7. velikonočna nedelja, 20. maja 2012

Tisti čas
je Jezus
povzdignil
oči k nebu in molil:
»Sveti Oče, ohrani jih
v svojem imenu, ki si
mi ga dal, da bodo eno
kakor midva. Dokler
sem bil z njimi, sem
jih varoval v tvojem
imenu, ki si mi ga dal.
Obvaroval sem jih in
nobeden izmed njih
se ni pogubil, razen
sina pogubljenja, da
se izpolni Pismo. Zdaj
odhajam k tebi, vendar to govorim na
svetu, da bodo imeli
v sebi polnost mojega
veselja. Izročil sem
jim tvojo besedo, svet
pa jih je zasovražil, ker niso
od sveta, kakor
jaz nisem od
sveta.«
(Jn 17,11–15)
Odlomki Božje besede
na binkošti:
1. berilo: Apd 2,5–11
2. berilo Gal 5,16–25
evangelij:
Jn 15,26–27; 16,12–15

Brez pričevanja ne gre
Ali je apostol Juda pogubljen? To vprašanje
se vedno znova ponavlja v vseh časih. Ob evangeliju današnje nedelje spet pomislimo na to,
»razen sina pogubljenja, da se spolni pismo«.
Ne moremo vedeti, ali je pogubljen ali ne. Za
nas je pomembno, da tudi pogubljenje obstaja.
Ljubezen ne vzbudi nujno pri drugem ljubezni,
zgodi se tudi zavrnitev. Samo tako razumemo,
zakaj Jezus tolikokrat in tako globoko moli, da
bi ostali v Njegovi ljubezni. Če bi šlo kar samo
od sebe, če bi obstajala samodejna zakonitost,
potem ljubezen ne bi bila svobodna. Potem
Bogu ne bi bilo potrebno, da se je svobodno
dal in s tem omogočil še večjo ljubezen.
Jezus moli. Le zakaj? Da, Jezus sam vedno
znova moli, ker svet ne teče kar sam od sebe.
Narava in posvetna miselnost težita k temu, da
bi se ohranjali in poskrbeli zase. Duh pa človeka prebuja, da bi se odpravil na pot. Duh išče
drugega, svet išče sebe.
Če si se rodil v krščanski družini, v krščanskem kraju, še nimaš poroštva, da boš kar sam
od sebe prišel k Božjemu življenju. Tudi če si
duhovnik, nisi s tem, kot
rečemo, »prijel Boga
za brado«. Nasprotno.
Ravno Juda nam govori, da se lahko kristjanu
zgodi nekaj drugega.
Po prepričanju mnogih
je bila Judova tragedija
v tem, da je imel svoj

načrt z Jezusom. Hotel je izpeljati
svoj pogled, svojo zamisel. To lahko beremo tudi v ravnanju nekaterih cerkvenih ljudi v slovenski Cerkvi. Naše ideje nas lahko tako zelo
prevzamejo, da postajamo slepi in
gremo do konca. Bog lahko postane sredstvo, krščanstvo pa nalepka, ki koristi. In človek ostaja vedno bolj sam, lahko vse do pekla.
Tudi sam sem imel kdaj rajši svoje
načrte in predstave, Bog pa je bil
samo za zraven.
Zato so tako zelo pomembne
binkošti, posebno danes. Nihče ne
bo spoznal Boga in šel za nami, če
bomo vero samo ohranjali, živeli in oznanjali le iz strahu, da ne
bi skrenili s poti. Jezus moli, da bi
imeli v sebi veselje. To so binkošti!
Tudi tebi, ki se morda čutiš tako
slabotnega, se lahko zgodijo. Verjemi. V tem tednu lahko vsak dan
prosiš Svetega Duha, naj tvoji veri
doda pričevanje veselja. Mislim, da
je danes prav to začetek vsega.
župnik
Obvestila:
ROMANJE NA SVETO GORO
Danes popoldne romamo tri župnije, Batuje, Črniče in Kamnje, na
Sveto Goro. Nekateri se odpravljate
peš od doma, nekateri s Prevala.
Vsi se dobimo pri sveti maši v baziliki ob 16. uri.
Pojdimo na milostni kraj!
VEROUK
je v tem tednu reden za vse skupine.
VABLJENI K ŠMARNICAM
Vztrajajmo v majniški pobožnosti
in druženju.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ČRNIČE
Dobimo se na srečanju v sredo ob
20. uri v Črničah.
SREČANJE STAREJŠIH
IN BOLNIH V ČRNIČAH
Župnijska karitas skupaj s krajevno
skupnostjo vabi vse starejše in bolne, da se pridružijo srečanju, ki bo v
nedeljo, na binkošti popoldan v Črničah. Začetek s sveto mašo ob 15.
uri. Pol ure pred mašo bo možnost,
da opravite zakrament svete spovedi.
Med mašo boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Prejmete ga lahko vsi, ki vas zaznamujeta
bolezen in starost.
Po sveti maši se ob 16. uri dobimo
na klepetu in druženju ob prigrizku
v dvorani osnovne šole. Na srečanje
vabljeni vsi, ne glede na to, ali prihajate v cerkev ali ne.
To nedeljsko popoldne je priložnost, da
se tudi mlajši obogatijo ob starejših,
priložnost, da jih osebno povabimo zraven in po potrebi poskrbimo za prevoz.
KRST OTROK
Na binkoštno nedeljo
bodo ob 13.30 v Kamnjah prejele sveti krst:
Meta Breščak, hči novo priseljene
družine Marka in Mateje, roj. Mikuž,
Potoče 34.
Žana Furlan, hči Janeza in Tatjane,
roj. Krt, Kamnje 2a;
Ema Vodopivec, hči Dragana in Vesne, roj. Krašna, Kamnje 1a;
Družinam, posebej novo priseljenim,
želimo, da bi se v župniji dobro počutile; spremljajmo jih z molitvijo.
STREŽNIKI, PEVCI, MAVRIČARJI ...
Letos nam ne bo uspelo skupno junijsko bivanje za strežnike in pevce v
Stržišču. Namesto tega vabljeni, da
doživimo nekaj lepega na skupni poti
na Sveto Goro.

Gremo v soboto, 2. junija, ob
8. uri. Prosim za čimprejšnje prijave. Lepo bo, če nas bo dovolj za
avtobus. Na Sveti Gori bo živahno
skupaj z drugimi. Na poti nazaj se
bomo ustavili na zasluženem sladoledu. Vabljeni strežniki, mladi pevci,
šmarničarji in drugi otroci, seveda
tudi starši, da pridete zraven.
Prijavnica je na spletu
ali zadaj v cerkvi.
MLADI IN BIRMANCI
Birmanci računajte
na skupno pot in bivanje v naravi v
juniju, primeren datum še iščemo.
Poletje se bliža, zato vas že sedaj vabim, da se odločite in preživite nekaj
počitniških dni v skupnosti z drugimi
mladimi ter doživite nepozabno duhovno izkušnjo. Posebej vabljeni, da
gremo skupaj v Stržišče v nedeljo,
29. julija, ali pa sami ali še s kom
izkoristite katero od drugih možnosti. Malo starejše dijake in študente
bo morda zamikalo kamp srečanje v
študentskem centru Jadro v Kopru od
17. do 22. julija.
POSTNA AKCIJA VEROUČENCEV
V postnem času ste zbirali in prinašali
star papir. Največ papirja je zbrala
skupina 5. in 6. razreda v Kamnjah.
Skupaj ste v obeh župnijah zbrali 2.110 kg in zanj dobili 117,74 €.
Denar je vaš prispevek za družine v
stiski – plamen upanja. Hvala vsem,
ki ste se zavzeli.
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV
Romanje na Brezje bo v soboto, 16. 6.
Odhodi avtobusa bodo iz vse dekanije
po avtobusnih postajah. Prijavite se
čim prej voditeljem Karitas. Za župnijo Kamnje že sprejema prijave Stanko
Rovtar, 364 63 42, 031 249 202; za
župnijo Črniče pa Julijana Bric, 366 68
06, 040 888 420.

VABILO
V nedeljo, 27. 5. ob 19. uri vabljeni na
zaključni koncert MPZ Vinograd z gosti:
tamburaši Danica v dvorani v Vrtovinu.

SKLEP KANONIČNE VIZITACIJE
G. škof Metod Pirih je ob letošnji
birmi v obeh župnijah opravil tudi
kanonično vizitacijo v župniji Črniče.
Poslal nam je naslednji sklep kanonične vizitacije:
Po pogovoru z župnikom, z laiki in
po lastnem presojanju naročam za
prihodnost naslednje:
Evharistija je vrhunec našega verskega udejstvovanja. Če mladi ne
bodo vanjo dejavno vključeni, bodo
težko vztrajali.
Presodite in izberite pastoralne
dejavnosti, ki bi bile možne za obe
župniji skupaj.
Zavzemajte se za zavarovanje življenja in družine, ki temelji na sklenitvi
zakona pred Cerkvijo. Cerkev ne
odobrava zunajzakonskih skupnosti.
Vera je velik Božji dar. Stalno in na
različne načine jo je treba poglabljati. Samo osebna vera bo zdržala.
Naj verniki na različne načine skrbijo
za dobro počutje svojih duhovnikov
sredi med njimi in za njihovo vzdrževanje.
Za vse delo, ki ste ga opravili v
župniji, se g. župniku Rafku, msgr.
Lestanu, prejšnjemu župniku Tomažiču, sodelavcem in vsem župljanom
iskreno zahvaljujem. Hvala tudi za
vse darove. Naj vas druži Božji Duh,
ki ste ga prejeli ob birmi, da bi mogli
narediti še veliko dobrega za svojo
župnijo,
Vse lepo pozdravljam in blagoslavljam.
Koper, 15. maja 2012
Metod Pirih, škof

