Nameni svetih maš:
ponedeljek, 4. 6.,

št. 23/12

Kvirin,
mučenec

KAMNJE ob 19.30
za †† Valerijo in Antona
Vodopivca, Kamnje 10

GOJAČE ob 19.30
za vse nerojene otroke,
p. n. darovalca

torek, 5. 6.,
Bonifacij,
mučenec

VRTOVIN ob 8.00
za †† Vodopivec,
Vrtovin 50

ČRNIČE ob 20.00
za †† Zmago Cigoj,
p. n. Lozice

sreda, 6. 6.,
Norbert,
škof

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za †† Stojana Cigoja,
8. dan

četrtek, 7. 6.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Franca in Marijo
Slokar, Kamnje 15
po maši procesija

ČRNIČE ob 20.00
za † Anico Rebek,
p. n. Marinčič

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

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

SKRILJE ob 17.30
poročna sveta maša

ČRNIČE ob 20.00
za †† Pavlo in Jolando Kodrič,
p. n. Črniče 70

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
Matej Talbot,
delavec
petek, 8. 6.,
Medard,
škof

sobota, 9. 6.,
Efrem Sirski,
cerkveni učitelj
10. 6.
10. NAVADNA
NEDELJA
Bogumil,
škof

Matjaž Bat in Erika Lisjak

VRTOVIN ob 7.45
za †† Slavka in Jelico
Čermelj, Vrtovin 89
KAMNJE ob 10.30
za srečen porod,
Minkuž, Potoče 12

ČRNIČE ob 9.00
za † Maro Ušaj,
p. n. Črniče 23
za župnnijo

Pred nami je:
•
•
•
•
•

sobota, 16. 6., romanje bolnikov in invalidov na Brezje;
sobota, 16. 6., delovna »akcija« na Sv. Pavlu;
nedelja, 17. 6., železomašni jubilej in šagra v Črničah;
petek, 22. 6., dan molitve in posta za domovino pred praznikom državnosti;
petek, 22. 6., taborjenje z birmanci in animatorji.

 Za konec
Ž tri dni spim v hlevu, krava pa še ni telila.«
TELITEV - Kmet se pritožuje: »Že
Žena strupeno: »Ko te vidi, najbrž misli, da je že.«
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
nedelja Svete Trojice, 3. junija 2012

Kajti
vsi, ki
se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste
prejeli duha suženjstva, da bi spet
zapadli v strah,
ampak ste prejeli
duha posinovljenja,
v katerem kličemo:
»Aba, Oče!«
Sam Duh pričuje
našemu duhu, da
smo Božji otroci. In
če smo otroci, smo
tudi dediči: dediči
pri Bogu, sodediči
pa s Kristusom, če
le trpimo z njim, da
bomo z njim tudi
poveličani.
(Rim 8,14–17)

Odlomki Božje besede
na 10. nedeljo med letom:
1. berilo: 1 Mz 3,9–15
2. berilo 2 Kor 4,13–5,1
evangelij: Mr 3,20–35

Hladen Bog, hladna družba
Spomnim se, kako sem si kot otrok in tudi
najstnik predstavljal Boga: obraz, obličje Očeta,
Sina, Duha ... Ko sem pomislil na Sveto Trojico, pa se je pojavila le neka shema, neosebna
predstava, hladen Bog, ki ga ne moreš razumeti. Kako zelo smo zaznamovani z versko vzgojo,
ki je bila precej problematična.
Danes vem, da je ravno nasprotno. Sveta Trojica je življenje, je najbolj osebno, kar je osebnega. Včasih sem vse to doživljal kot nekaj, kar
je zelo oddaljeno od vsakdanjega življenja. V
resnici je z našim življenjem najbolj povezano.
Mar ne doživljate tudi sami, kako zelo nas
zaznamujejo odnosi? Kako odrasli nosimo »potovalko« z odnosi iz družine našega otroštva!
Kako lepo ali pa težko je iti v vsak dan v službo,
če tam odnosi tečejo ali ne tečejo!
Otroka lahko še tako polniš z moralnimi nauki
in znanjem, a v življenje bo, hočeš nočeš, nesel
predvsem odnose, ki so se pretakali doma.
Pred kratkim sem poslušal pričevanje žene iz Francije, Margarete Peters: Z nastopom
moderne dobe smo najprej
uničili Božje očetovstvo. Začeli so ga predstavljati kot
velikega arhitekta stvarstva in
ne več najprej kot očeta. Ko
je padlo Božje očetovstvo,
je padlo tudi sinovstvo.
Bog se ne zanima več
za človeštvo. Nietzsche
je govoril o smrti Boga.

Da bi si osmislili življenje, mora
človek postati Bog.
Tako smo v 20. stoletju od smrti Boga prišli k smrti človeka. Ubili
smo pomen očeta. Bog, oče, vera
človeku preprečujejo, da bi sprostili svoje nagone. Po smrti očeta
smo prišli do smrti matere. Žena
hoče postati neodvisna, protispočetna miselnost odpre pot zakonom, ki podpirajo splav. Otrok je
ženi v napoto, celo sovražnik, žena
ni več mati. Hkrati se zgodi smrt
zakonca. Zaročenec postane samo
partner. Ko smo ubili očeta in mater, smo ubili otroka: hčer in sina.
Biti oče, biti mati, biti sin, hči ni
več Božja podoba v nas, ampak
posledica vpliva družbe. Srce, vest
in razum so se zaprli za ljubezen in
za resnico. Človek želi sam upravljati svojo usodo.
Smrt Boga kot Očeta je danes
prišla že tako daleč, da se v človeku ubija moškost kot moškost
in ženskost kot ženskost. Oblast,
moč in užitek postanejo glavni cilji življenja. In posledica: človek
ostaja sredi množice, sredi mobitelov in facebooka tako zelo sam.
Kriči po odnosih, pozornosti, ljubezni. Otroci imajo vse, ukvarjajo se
s kopico dejavnosti in kar pogosto
so ob vsem tako zelo sami.
Sveta Trojica ni daleč od življenja. Le Boga smo naredili oddaljenega, hladnega, teoretičnega.
Sredi teh hladnih časov vsakemu
izmed vas privoščim, da bi vero na
novo odkril in bi lahko iz srca zaklical: »Aba, Oče!«
župnik

Obvestila:
PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA
je eden izmed štirih zapovedanih praznikov, ki niso vezani na nedeljo. Častimo Boga, ki se nam daje in želi z nami
živeti v telesu.
Potrudimo se za obisk
svete maše v Črničah in v Kamnjah. V
Kamnjah bomo po maši
na sam praznik živega
Boga počastili s slovesno procesijo.
Prvoobhajanci boste polepšali praznik
s tem, da boste šli v procesiji v slovesnih
oblekah in po poti trosili cvetje.
ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI
SVET V ČRNIČAH
Dobimo se na srečanju v ponedeljek
takoj po maši (ki bo pol ure prej) ob
20.15 v župnišču v Črničah.
POROKA
V soboto bosta pred Bogom sklenila zakonsko
zvezo Erika Lisjak iz Skrilj in Matjaž
Bat iz župnije Velike Žablje.
Spremljajmo ju z molitvijo in zaželimo
blagoslova na njuno pot!
OTROŠKI ZBOR
V Kamnjah ima vaje v soboto ob 19. uri.
MAŠA OB KONCU VEROUČNEGA LETA
Rednega verouka v tem
tednu več ni, razen kjer
ste se s katehetom dogovorili drugače.
V nedeljo se bomo v obeh
župnijah pri maši ob
9.00 in 10.30 Bogu zahvalili za darove veroučnega leta. Po
maši boste prejeli spričevala. Konec
verouka naj ne bo konec rednega obiskovanja bogoslužja.

STARŠI BIRMANCEV
Dobimo se na kratkem srečanju pred cerkvijo v nedeljo po šolski sveti maši, da se
pogovorimo o taborjenju pri Nadiži.
IZLET V GULIVERLANDIJO
Mavrična skupina organizira izlet v
Guliverlandijo 25.6.2012.
Ker nas je mavričarjev premalo za
avtobus, sprašujemo,če še kdo želi
z nami. Javte se Klavdiji na telefon
(053647034) ali na e-pošto klavdija.petrovcic@gmail.com čimprej.
DELOVNI DAN PROSTOVOLJCEV
PRI SVETEM PAVLU
Že sedaj vabljeni v soboto, 16. junija, k skupnemu delu na Svetem Pavlu. Izpraznili bomo cerkev, postavili
odre, in če bo uspelo, že odstranjevali notranji omet.
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV
se bliža, odhod v soboto, 16. junija. Prijavite se čim prej voditeljem Karitas:
Stanko Rovtar, 364 63 42, 031 249 202
in Julijana Bric, 366 68 06, 040 888 420.
ZAKLJUČNI KONCERT KUD SOTOČJE
Vabljeni na zaključni koncert KUD SOTOČJE iz Črnič, v nedeljo, 10.6.2012,
ob 19.30 v športni dvorani v Črničah.
Nastopili bodo: oktet, vokalna skupina in ženski kvartet Sotočje.
TERČELJEVA POT 2012
V nedeljo, 10. junija, vabljeni, da
se pridružite lepemu skupnemu dogodku v naši dekaniji. Ponovili bomo
domoljubni shod na Gori in organizirano priromali s petero glavnih poti,
na katere se bodo priključile stranske:
– s Cankarjevega trga - Šturje, Grivče ...
– iz Vipave, čez Vrhpolje, Budanje,
Podrto goro ...

– iz Podkraja, preko Cola, Gozda ...
– iz Črnega Vrha, Zadloga, Male gore...
– iz Ozeljana skozi Vitovlje, Vrtovin, Kamnje, Skrilje, Lokavec,
Otliško okno ... po robu...
Zbirna mesta:
v Vrtovinu ob 11.40
pod hišo Copičevih,
Vrtovin 127,
v Kamnjah pred
cerkvijo ob 12.00,
v Skriljah 12.30
pred Favettijevim
dvorcem.
Kontaktni osebi sta
Iva Brecelj iz Vrtovina 040 200 172 in
Marjo Rovtar iz Skrilj 041 664 584.
Združili se bomo pri sv. maši za domovino, ki bo ob 16. uri v Čienčji dolini na Kovku (za avtobusno postajo
Žlebič). Tam se je v času italijanske
okupacije v letih 1922 in 1923 zbralo
pri sveti maši nad dva tisoč zavednih
ljudi, ki so željni slovenske besede prišli od blizu in daleč.
Tisti, ki ne boste romali peš, se lahko
pridružite programu na kraju samem.
15.00: molitvena ura za domovino,
vodi Prenova v Duhu;
16.00: sv. maša za domovino, somaševanje vodi postulator dr. Primož
Krečič, poje ŽMePZ Col pod vodstvom
Ane Trošt.
Po maši pritrkavanje (pritrkovalci iz
Lokavca), domoljubni pesmi: Tomaž
Plahutnik – citre in Marko Kobal
– bariton ter govor zgodovinarja Jožeta Dežmana. Sledi druženje. Za
otroke bodo po maši delavnice.
Duhovnik, človekoljub, domoljub, pesnik, pisatelj in publicist FILIP TERČELJ, ki je umrl mučeniške smrti, si je
prizadeval za vrednote, ki so še kako
aktualne tudi danes – za vzgojo, kulturo, spoštovanje naroda in skupnosti,
za zdravo pamet, za spravo v narodu.

