Nameni svetih maš:
binkoštni 20. 5.,
ponedeljek,
Marija, Mati Cerkve

KAMNJE ob 20.00
za † Slavka Črmelja,
Kamnje 36

VRTOVIN ob 19.00
torek, 21. 5.
Krištof Magellanes in za †† Lozar in Čermelj,
drugi mehiški mučenci Vrtovin 98

ČRNIČE ob 20.00
za † Ido in †† Kosovel,
p. n. Črniče 12

sreda, 22. 5.,
Marjeta Kasijska,
redovnica

SKRILJE ob 20.00

četrtek, 23. 5.,
Servul Tržaški,
mučenec

KAMNJE ob 20.00
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

ČRNIČE ob 20.00
za novoporočence Loh,
p. n.

petek, 24. 5.,
Marija, pomočnica
kristjanov

VRTOVIN ob 20.00
za †† Karidi,
Vrtovin 23

RAVNE ob 20.00
za duše v vicah

sobota, 25. 5.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Bajc, Skrilje 71

Beda Častitljivi,
cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n.

Damjan Širok in Nataša Črmelj
26. 5.

NEDELJA
SVETE TROJICE
Filip Neri,
duhovnik

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Prosen,
Potoče 33
KAMNJE ob 10.30
za †† Rada in starše Valič,
Skrilje 73

19. 5. 2013
št. 19

MALOVŠE ob 20.00

v zahvalo ob 100-letnici zemeljskega za †† Stojana in Nives Cigoj,
rojstva in 15-letnici rojstva za
p. n. darovalcev
večnost očeta Viktorja, Skrilje 24

KAMNJE ob 12.00
poročna sveta maša

binkošti

GOJAČE ob 20.00
za †† Ivana in Kristino Krkoč,
Gojače 33

ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a
za župnijo

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:
• petek, 31. 5., sklep šmarnic in rednega verouka;
• sobota, 1. 6., mavrično romanje otrok na Sveto Goro;
• soboti, 1. in 8. 6., posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu –
duhovna priprava na novo mašo, 24-urno češčenje;
• sobota 15. 6., romanje bolnikov in invalidov na Brezje.

Prejeti, sprejeti …
»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: »Prejmite Svetega Duha! Katerim
grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih
zadržite, so jim
zadržani.«

(Jn 20,19–23)

 Za konec
OHRANJEVANJE ŽIVLJENJA – Z ženo na večer sediva na kavču in se pogovarjava. Beseda nanese na temo
o dostojanstvu človeškega življenja. »Draga, če bom kdaj prišel do tega, da bom samo še v stanju vegetiranja,
odvisen od aparatov in tekočin, prosim te, izključi vse te aparate in takoj prekini vse, kar me še vzdržuje pri
življenju.« Komaj sem to rekel, je žena vstala, izključila TV in mi iz rok vzela pivo ...
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 nedeljo Svete Trojice:
1. berilo: Prg 8,22–31
2. berilo: Rim 5,1–5
evangelij: Jn 16,12–15

Malokaj me kot duhovnika v srcu tako boli kot to,
da smo vero preveč »zakomplicirali«. Za marsikoga
je postala velikanski komaj obvladljiv sistem resnic.
»Moram biti ves čas vrhunsko zbran, da bi lahko vse te
resnice živel,« je nekdo upravičeno potarnal.
To smo seveda naredili mi, kristjani, potem ko smo
počasi, a vztrajno zamenjali vrstni red. Vsak kmet ve,
da nekaj živega najprej zraste, potem pa je treba to
življenje negovati. Do binkošti Cerkev v konkretnem
življenju še ni obstajala. Bila je kakor v zarodku. Bog
je razodel svoje življenje. Vendar ne kot idejo, ampak
kot osebo. Jezus Kristus osebno! Šele na binkošti se je
njegovo božje in človeško telo, duša in duh, rodilo kot
Cerkev. Kristus bi ostal oddaljena zgodovinska oseba,
njegove besede le teorija, kako naj živimo, njegovo
trpljenje in vstajenje le junaško dejanje. Zame to ne
bi pomenilo velike koristi. Bilo bi kvečjemu šola, ki mi
pomaga osmisliti »dobre stare« krščanske vrednote.
Kako zmotno je misliti, da se je tega mogoče naučiti z
obiskom verouka, brez hrane, brez srečanja,
brez doživetja, brez izkušnje, brez osebe
... Šele z binkoštmi je Kristusovo živo
vstalo telo postalo živo tudi zame in
zate. Oči imajo veliko sposobnost,
vendar brez svetlobe ne koristijo
veliko. Sluh, voh, vid še niso dovolj. Potrebujejo glas, vonj in luč.
Lahko še toliko »vem« o Kristusu, o
vsem, kar je delal in govoril. Toda brez
njegovega življenja v sebi nimam dostopa do njega samega. Njegovo življenje v
meni pa je Sveti Duh. Osebno! Sveti Duh je
tako oseben in tako konkreten, da to življenje
v zakramentih jem in pijem, se me dotika.

Bodimo v naši veri danes spet kmetje, ki se vedno znova in sproti najprej
veselijo rasti, nato pa krhko in nezaščiteno življenje obdelujejo, se zanesejo. Počasi, z rastjo tudi marsikaj
vidimo, doživimo in na koncu razumemo. V letu vere vam iz srca privoščim,
da bi vera ponovno postala pogovor z
Bogom, ne pa najprej razmišljanje o
Bogu in o sebi. Sveti Duh čaka, da se
začneš tudi z njim pogovarjati osebno,
sredi vsakdanjih skrbi. Saj je že v tvojem srcu.
Vstali Kristus je v apostole »dihnil«.
Za prvo rojstvo človeka je bil ob stvarjenju potreben dih od zunaj. Tako je
ta novi Kristusov »dih« potreben tudi
za dokončno drugo rojstvo. Po krstu
in drugih zakramentih že prejemaš ta
njegov dih. Ne moreš se roditi sam!
Prvič te je rodila mati, drugič te lahko
rodi Cerkev. Pomagaj otroku vere, ki je
v tebi. Mnoge sedanje bolečine boš začel razumevati kot porodne bolečine.
župnik

Obvestila:
PRITRKOVALCI
Danes ob 15. uri v cerkvi v Kamnjah začetek območnega srečanja in tekmovanja
pritrkovalcev.
SREČANJE KATHETOV
Dobimo se skupaj iz obeh župnij v ponedeljek takoj po maši v Kamnjah.
ŽUPNIJSKI GOSPODARKI SVET V ČRNIČAH
Na kratko se dobimo v sredo na ob 20.45
v župnišču v Črničah.
NOVI STREŽNIKI V ČRNIČAH
Vsi, ki ste izrazili pripravljenost, da postanete strežniki, pridite na vaje v četrtek ob
17. uri v črniško cerkev.
BIRMANCI v Črničah imate srečanje v petek ob 18. uri.

MLADI
Dogovorili smo se, da gremo v petek na
srečanje z drugimi mladimi k lovski koči v
Lokavcu. Ob 18. uri je tam sveta maša,
nato druženje ob hrani in predstavitev skupin. Srečanje pripravlja društvo Vozel. Dobimo se pol ure prej pred župniščem, sami
pa greste s svojim prevozom. Zaradi hrane,
prosim, do četrtka sporoči, da greš. Povej
in navduši naprej.
V soboto pa je škofijsko srečanje mladih, letos romanje vere in prijateljstva na
Vremščico. Začetek ob 9. uri, na poti čaka
zanimiv program, ki naj bo zaenkrat še
skrivnost. Vrnitev ok. 16. ure. Zaradi organizacije prevoza skupaj z drugimi sporoči
do ponedeljka zvečer.
GRAMOZ NA SVETI PAVEL
Spet prosimo za prostovoljce, ki bi s traktorji pripeljati kakšno furo gramoza za zidavo zvonika. Kdor je pripravljen, naj sporoči
in se bomo dogovorili; predvidoma v soboto ob 8. uri v Vrtovinu pri deponiji Curk.
SVETI KRST
V nedeljo bo med drugo sveto mašo v Kamnjah krščena Vita Furlan, hči Andreja in
Irene, Vrtovin 71c. Priporočamo jih v molitev.
NEDELJSKO POPOLDNE NA POT
Že nekaj časa se nismo odpravili skupaj na
popoldansko pot, spoznavanje domovine
in druženje. V nedeljo, 26. maja, vas vabim, da se ob 14. uri z avtomobili odpeljemo proti Baški grapi pod Črno prst v vasico
Stržišče. Tam pred lepo cerkvico počiva
prijatelj in učitelj, duhovnik Vinko Kobal.
Ob 17. uri bo tam tudi sveta maša ob obletnici njegove smrti.
MAVRIČNO ROMANJE OTROK NA SVETO GORO
Veroučenci, otroci, starši, vabljeni, da se v soboto, 1. junija
ob koncu šmarnic, ob napornem
koncu šolskega leta srečamo,
molimo, sprostimo na mavričnem romanju.
Odhod avtobusa ob 8. uri, vračamo se med 14. in 15. uro.
Okorajžite se in napišite prijavnico (na spletu ali v cerkvi).

KIP MARIJE ROMARICE
je sedaj na čakanju. Še nekateri iz Skrilj,
Potoč in Vrtovina bi ga želeli v svoj dom.
Sporočite in ga vzemite, povprašajte še
koga od sosedov znancev. Predvidoma jeseni bo nadaljeval pot v župniji Črniče.
ORATORIJ 2013
Tudi letos vabljeni, da doživite oratorij v Vipavskem Križu: za najstnike (5.–9. končan razred) in otroke (1.–4.
končan razred) bo od 19. do
24. avgusta. Cena za vsakega najstnika je
30€, za vsakega naslednjega otroka iz družine pa 5€ manj. Cena za vsakega otroka
je 25€, za vsakega naslednjega iz družine
pa 5€ manj. Socialno šibkejšim družinam
smo pri prijavi otrok pripravljeni finančno
pomagati. Prijave pošljite Ines Vodopivec
do 9. 8. na 040-737-167 ali ines.vodopivec@
gmail.com.
V cerkvi ali na spletni strani najdete prijavnico, ki jo oddate ob začetku oratorija.
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV NA BREZJE
Tudi letos poromamo bolniki, invalidi in
ostareli k Mariji Pomagaj na Brezje. Romanje bo v soboto, 15. junija. Iz naše dekanije je organiziran avtobusni prevoz, zato
se čimprej prijavite voditeljema župnijskih
Karitas:
- Stanku Rovtarju: 031 249 202 ali: 36 46
342 ali stanko.rovtar@siol.net
- Julijani Bric: 040 888 420 ali julijanabric@
gmail.com
Prispevek za romanje je skupaj s kosilom 20
EUR. Če kdo ne zmore, je kljub temu zelo
dobrodošel in naj prepusti to skrb nam.
KARITAS IN UČNA POMOČ UČENCEM
Za številne starše je postala tudi dodatna
učna pomoč otrokom finančno nedosegljiva. Morda je kakšen župljan pripravljen
darovati svoj čas za pomoč pri dodatnem
učenju. Za oboje, če bi kdo rad pomoč ali
če je kdo pripravljen učiti, naj pokliče Stanka Rovtarja (ali Julijano Bric na zgornje
kontakte ali pa župnika. Dva prostovoljca
iz župnije sta že na voljo za učno pomoč:
- za osnovno šolo, vsi glavni predmeti;
- za osnovno in srednjo šolo matematika fizika.

POSVETITEV
MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU
Bliža se junij in nova maša, zato vabim vse,
ki čutite v sebi željo, da v letu vere sprejmete drobno, a pomembno odločitev.
Kaj pomeni, da se posvetim Marijinemu brezmadežnemu Srcu?
S to odločitvijo jasno pokažem, da želim na
poseben način pripadati Mariji, njenemu tihemu, a zanesljivemu delovanju v teh časih.
To je pot vere. Odpovem se
svoji »varnosti« in se v »negotovosti« zaupanja izročim
nekomu drugemu. To je hkrati
obljuba, da želim živeti krščansko življenje z Bogom, vendar
to ni več samo trud z moje
strani. S posvetitvijo sprejemam Marijino posebno vodstvo. S posvetitvijo dam Bogu
»proste roke«, da po njenem
delovanju upravlja z mojo duhovno dediščino. Njej izročim
vse svoje duhovno zasluženje
pa tudi svoje slabosti, spodrsljaje in opustitve.
Zakaj ima posvetitev tako moč?
Ko naredim ta korak, pokažem, da Bogu res
zaupam, da računam ne le s svojo pobožnostjo, dobrimi deli, ampak sprejemam tudi
na to, da Bog deluje.
Skrbi za častno duhovno življenje, za lastno
zdravje, za svojo družino, za prihodnost ne
»tiščim« več zaskrbljeno le v svojih rokah.
Posvetitev mi pomaga »izpuščati«, kar je
danes zelo pomembno.
Vse to lahko kristjan tudi sicer živi v vsakdanjem življenju. Vendar pri tem velikokrat
ostajamo le pri dobrih željah in sklepih.
Želimo si, a nam zmanjka moči. Z Marijinim delovanjem postaja ta pot veliko bolj
konkretna. Mnogi so mi že povedali, kako
so začeli pozneje doživljati tudi otipljivo delovanje v njihovih družinah. S posvetitvijo
to naredimo tudi z zunanjim simboličnim
dejanjem, v povezavi s skupnostjo. To daje
dodatno duhovno moč.
Vsi, ki boste želeli posvetiti sebe ali poleg
sebe tudi svojo družino, boste 1. ali 9. junija zvečer skupaj z drugimi molili posvetilno
molitev. Pisno posvetilno molitev s podpisom boste simbolično položili na oltar.

