Nameni svetih maš:
ponedeljek, 13. 5.,

KAMNJE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo,
Kamnje 29

GOJAČE ob 20.00
za † Anico Košuta,
p. n. Gojače 10

Justina,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo,
p. n.

sreda, 15. 5.,
Zofija (Sonja),
mučenka

SKRILJE ob 20.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 20.00
za † Mileno Rogelj, za žive
in pokojne, p. n. Črniče 69b

četrtek, 16. 5.,
Janez Nepomuk,
mučenec

KAMNJE ob 20.00
v čast Svetemu Duhu,
Potoče 47a

petek, 17. 5.,
Jošt,
puščavnik

VRTOVIN ob 20.00
za † Dušana Rebka,
Vrtovin 10b

ČRNIČE ob 20.00
za †† Albina in Anico Rebek,
p. n. Črniče 83
ob 17. uri spoved
RAVNE ob 20.00
za pozabljene duše v vicah,
p. n.

sobota, 18. 5.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Bajec in Vončina,
Skrilje 92

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

Fatimska Mati Božja

torek, 14. 5.

Blandina Merten,
redovnica

19. 5.

BINKOŠTI
Ivo Bretonski,
duhovnik

na SVETI GORI ob 16.00: v čast Svetogorski za žive
in pokojne župljane
KAMNJE ob 7.45
za †† Bajc,
ČRNIČE ob 10.00
Potoče 5
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za invalidno mladino in
njihove starše, p. n. Ravne

ŠMARNICE: Ravne ob 20.00; Črniče ob 20.00; Malovše ob 20.00; Gojače ob 20.00;
Vrtovin ob 20.00; Podgora ob 20.00; Kamnje ob 20.00; Potoče ob 19.00; Skrilje ob 19.00.
Pred nami je:
• sobota, 25. 5., škofijsko romanje vere mladih;
• sobota, 1. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro;
• soboti, 1. in 8. 6., posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu – duhovna
priprava na novo mašo;
• 9. 6. 24-urno češčenje.

 Za konec
OSVAJANJE – Zapornik je skozi okno jetnišnice na pločniku zagledal mlado damo in ji zavpil:
»Halo, lepa gospodična! Ali boste 15. januarja 2021 še prosti?«
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
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Kdo je Sveti Duh?
»Sveti
Oče, ne
prosim
samo za te, ampak
tudi za tiste, ki bodo
po njihovi besedi
verovali vame: da bi
bili vsi eno, kakor si
ti, Oče, v meni in jaz
v tebi, da bi bili tudi
oni v naju, da bo svet
veroval, da si me ti
poslal. In jaz sem
jim dal veličastvo, ki
si ga dal meni, da bi
bili eno, kakor sva
midva eno: jaz v njih
in ti v meni, da bi bili
popolnoma eno. Naj
svet spozna, da si me
ti poslal in da si jih
ljubil, kakor si ljubil
mene. Oče, hočem,
naj bodo tudi ti, ki si
mi jih dal, z menoj
tam, kjer sem jaz,
da bodo gledali moje
veličastvo, ki si mi ga
dal, ker si me ljubil
pred začetkom sveta.«

(Jn 17,20–24)

Odlomki Božje besede
na binkošti:
1. berilo: Apd 2,1–11
2. berilo: 1 Kor 12,3–17
evangelij: Jn 14,15–26

»Najraje bi nekam šla, se umaknila v kako drugo državo, med tuje ljudi in neznane sodelavce,« mi je potarnala neka žena. Takih občutij je danes še in še …
Koliko pritiskov doživlja človek, ki želi živeti resnično,
iskreno, globoko. Pritiski prihajajo od zunaj in od znotraj. Živeti je treba s konkretnimi ljudmi, a ravno ti odnosi postajajo lahko tako naporni. Človek, ki želi živeti
poglobljeno duhovno življenje, pričakuje, da bo takoj
našel mir. Običajno pa se mu zgodi ravno nasprotno.
Tudi v sebi se lomi, pojavijo se bremena, občutja krivde. Kristjan želi biti bliže Bogu, a te bližine več ne doživlja tako kot nekoč. In potem se ustraši, ne verjame …
Odnosi nas najbolj zaznamujejo. Tudi če bi se umaknil v samico, še vedno bi odnosi »šli za teboj«. Menihi
so se umikali v samoto, a le za to, da so še polneje
zaživeli odnose. Zato duhovnega življenja ni brez življenja odnosov. Ko začneš živeti bolj duhovno, ko daješ prostor zakramentom, postajaš bolj odprt. Nič nenavadnega ni, če začneš doživljati močnejše pritiske.
Sveti Duh je, ki v tebi prebuja resnično življenje. Zato
človek bolj občuti tudi lastno težo. Saj smo vendar narejeni iz zemlje, težki, neupogljivi in ranljivi. Sveti Duh
je, ki edini lahko našo »materijo« naredi duhovno. On
je, ki lahko tvoje nakopičene obteženosti, tvojo potlačeno jezo prepoji z življenjem in
jih vplete v odnos z Bogom:
»Da bi bili vsi eno, kakor si
ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju.«
Škoda, ker smo nanj čisto
pozabili. Kvečjemu na binkošti in ob birmi zapojemo
kakšno njegovo pesem.
Še takrat se ustavimo le
ob njegovih darovih. Kdo

je pravzaprav Sveti Duh? Vabim vas,
da se z njim zbližate. V teh napetih in
suhih časih se to morda zgodi še laže
in globlje. Ko nima velikih skrbi, lahko
človek postane poln samega sebe. Ko
ne gre gladko, smo bolj odprti. Glavna
ovira za delovanje Duha je namreč življenje, v katerem postanemo središče
samega sebe.
Težka in neprosojna zemlja našega
telesa, tudi zemlja naših čustev, volje,
razuma … hoče sama sebi dati luč, vendar je ne more. Zemlja mora od zunaj
prejeti svetlobo in toploto, da postane
spet živa, odprta, rodovitna. V naravi
je to poteka naravno, v človeku pa se
ne dogaja po naravni poti. Prav zato,
ker nismo samo narava, doživljamo trpljenje, ki je drugačno. Žival ne trpi,
kot trpi človek. Ker smo tudi Božji, se
ne moremo kar sprijazniti s tem, kar
doživljamo v svoji okolici. V sebi doživljamo, da smo še nedokončani. Nekdo
nas mora še obiskati in se z nami združiti. To je krščansko duhovno življenje!
Morda kdo izmed vas ob poslušanju in
gledanju novic doživlja zunaj pomlad,
v sebi pa zimo. Ne straši se! Odpri se
mu, prav tam, kjer te življenje najbolj
tišči. Od zemlje smo prejeli življenje, ki
je ustvarjeno, od Boga smo prejeli življenje, ki je neustvarjeno, je Božje. To
dvoje se mora združiti. V Kristusu se je
to že zgodilo. Sveti Duh lahko ta »projekt« uresniči tudi v tvojem življenju:
»Da bi bili eno, kakor sva midva eno:
jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.« Sveti Duh ti edini lahko da
življenje, ki ga živita Oče in Sin. Šele
potem boš lahko tudi ti sprejel bremena tega časa, zateženega šefa, zamerljivega soseda, zadrtega moža, klepetavo ženo … in samega sebe. O, kako
želim, da bi to verjeli in živeli.
župnik

Obvestila:
DEVETDNEVNICA
PRED BINKOŠTMI
Od petka po vnebohodu
do binkoštnega praznika se pridružimo
molitvi Cerkve! Na spletni strani lahko
natisnete molitev za vsak dan.
BIRMANCI V KAMNJAH
Ta teden se dobite po skupinah; animatorji poskrbite, da se boste dobro
dogovorili.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je v
četrtek ob 20.30 v Kamnjah.
SOBOTNO ROMANJE NA SVETO GORO
Letošnje romanje pride na soboto – morda
še lepše, saj je predvečer binkošti tako
bogat v bogoslužju.
Lepo povabljeni! Kot vsako leto romamo skupaj župnije Batuje, Črniče in Kamnje. Sveta maša bo ob 16. uri.
Tisti, ki boste poromali peš, se zberete
ob 8. uri pri cerkvi v Malovšah.
Ob 14.30 se dobimo na Prevalu pri
prvi postaji tisti, ki bi želeli skupaj peš
ob postajah križevega pota.
MLADI
Ponovno se dobimo v petek ob 20.45
v kamenjskem župnišču.
PRVO SVETO OBHAJILO
Prihodnjo nedeljo bo v Črničah ob 10.
uri štirinajst otrok prejelo prvo sveto obhajilo. Spremljajmo z molitvijo prvoobhajance
in njihove starše!
V četrtek ob 17. uri bo
v cerkvi druga spoved
in priprava. Možnost

za sveto spoved tudi za starše in druge, ali pa jo opravite drugje.
Lepo je, če se prvoobhajanci med bližnjo pripravo odločite za kakšno odpoved in tudi med tednom pridete k sveti
maši.
OBMOČNO SREČANJE
PRITRKOVALCEV V KAMNJAH
Na binkoštni popoldan se bodo v Kamnjah zbrali pritrkovalci od blizu in daleč.
Začetek srečanja bo
v nedeljo ob 15. uri
v cerkvi z molitvijo pred Najsvetejšim
in kratko predstavitvijo. Vabljeni, da se
pridružite. Sledi tekmovanje in druženje. Gospodinjam se priporočamo za
pecivo Prinesete lahko v nedeljo v učilnico).
SVETI KRST
Na binkošti bo v Črničah prejel krst
Patrik Košnik, sin Brede in Sebastijan
Košnika, Gojače 43. Njegovo družino
priporočamo v molitev.
SHOD NA VITOVLJAH
Na binkošti je na Vitovljah vsakoletna
slovesnost. Vabljeni k sveti maši ob 16.
uri.
KARITAS IN UČNA POMOČ UČENCEM
Za številne starše
je postala tudi dodatna učna pomoč
otrokom finančno
nedosegljiva.
Karitas se zgodi, ko
delimo med seboj,
kar imamo, in svoje dejanje zavijemo v ljubezen. Delimo
hrano, obleko, denar, delimo tudi čas
in znanje. Morda je kakšen župljan pripravljen darovati nekaj svojega časa za
pomoč osnovnošolcem pri dodatnem

učenju. Za oboje, za pomoč in za morebitno pripravljenost pomagati pokličite
predstavnika župnijske Karitas, Stanka
Rovtarja (041 386 080) ali Julijano Bric
(040 888 420) ali pa župnika. Ena prostovoljka iz župnije je že na razpolago
za učno pomoč.
Delimo in imeli bomo več.
DUHOVNI ŠOPEK
Vabljeni k duhovnim odpovedim, dobrim delom, molitvi za novomašni duhovni šopek.
Strežniki zbirate svoj posebni šopek.
DAN MLADIH - ROMANJE VERE
v soboto, 25. maja
Letošnji škofijski dan mladih bo malce
drugačen kot doslej. Skupaj bomo šli
na pot. Ne samo simbolično, na pravo
pot. Na Vremščico. To bo naše romanje
vere in prijateljstva v soboto, 25. maja.
Zbrali se bomo ob 9. uri pri kažipotu za
Vremščico na stari cesti med Senožečami in Divačo. Malico prinesite s seboj.
Na poti nas čaka zanimiv program, ki
naj bo zaenkrat še skrivnost. Program
se bo končal okoli 16. ure. Šli bomo ob
vsakem vremenu in vsakem številu.
Veseli te bomo, če boš zraven.
Iz dekanije gremo skupaj, če se nas
zbere dovolj, zato sporoči čim prej!
SKUPINA POTA
Zahvaljujemo se za prijetno presenečenje in topel sprejem. V obeh
župnijah smo skupaj zbrale 451,60€ Bog vam povrni. Zaradi velikega
povpraševanja bo škatla za prostovoljne prispevke v kamenjski cerkvi do
konca maja.
Še enkrat iz srca hvala in Bog lonaj!
Dekleta, ki odhajamo v Kostariko

