Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 6.,
Edvart Poppe,
duhovni pisatelj

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Slokar,
Kamnje 15

GOJAČE ob 20.00
za †† Kobal,
p. n. Gojače 42

torek, 11. 6.
Barnaba,
apostol

VRTOVIN ob 20.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a, 1. obl.

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

sreda, 12. 6,
Adelajda,
redovnica

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

MALOVŠE ob 20.00
za †† Chan,
p. n. Malovše 45

četrtek, 13. 6.,

KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Antona, Marijo in
za † Benjamina Valiča,
Staneta Čermelja, Kamnje 3b p. n. Črniče 25

petek, 14. 6.,

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 66

RAVNE ob 20.00
po namenu

sobota, 15. 6.,

SKRILJE ob 8.00
za † Zdravka Kravosa,
Skrilje 52

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

16. 6.

VRTOVIN ob 7.45
za †† Fevče,
Vrtovin 37a

Anton Padovanski,
cerkveni učitelj

Rihard,
opat

Vid,
mučenec

11. NEDELJA
MED LETOM
Marija Terezija
Scherer,
redovnica

KAMNJE ob 11.00
za † Bernarda Krapeža,
Kamnje 64
sklep veroučnega leta

šagra svetega Vida

ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Malyja,
p. n. Gojače
za župnijo
PROCESIJA SRT
ob 17. uri koncert

Pred nami je:
•
•
•
•

nedelja, 23. 6., sveta maša – sklep veroučnega leta v Črničah;
ponedeljek, 24. 6., dan molitve in posta za domovino pred praznikom;
sobota, 29. 6., mašniško posvečenje na Sveti Gori in sprejem novomašnika v Kamnjah;
nedelja, 30. 6., nova maša.

 Za konec
OČALA – »Babica, ali s svojimi očali res vidiš vse stvari večje?« – »Seveda, dragi otrok.«
– »Ali jih ne bi zato raje snela, preden mi boš odrezala kos potice?!«
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

10. nedelja med letom

9. 6. 2013
št. 22

Vstati od mrtvih
Prav
tedaj,
ko se
je približal mestnim
vratom, so nesli ven
mrliča, edinega sina
matere, ki je bila
vdova. Spremljala
jo je precej velika
množica iz mesta.
Ko jo je Gospod
zagledal, se mu je
zasmilila in ji je
rekel: »Ne jokaj!«
Pristopil je in se
dotaknil nosil. Tisti,
ki so nosili, so se
ustavili in rekel je:
»Mladenič, rečem ti:
Vstani!« Mrtvi se je
vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je
dal njegovi materi.
Vse je obšel strah
in slavili so Boga
ter govorili: »Velik
prerok je vstal med
nami« in »Bog je
obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o
Jezusu se je razširil
po vsej Judeji in po
vsej okolici.

Biti duhovnik je res nekaj lepega in globokega. Spomnim
se, kako sem nekoč v istem dnevu obiskoval bolnike, imel
pripravo na krst, doživel od blizu smrt župljana in zatem
imel poroko. Vse to pomaga, da življenje gledaš od blizu
in hkrati od daleč. Življenje samo me nenehno spominja,
da človek ni samo to, kar se vidi. Stik s starejšimi in z
otroki, s stiskami in hkrati s praznovanji človeku pomaga,
da lahko daje skupaj, kar je ločeno, da začne z Božjimi
očmi gledati na življenje vedno bolj v celoti.
Vera nam je podarjena, da bi lahko že v tem zemeljskem
sprevodu vedno bolj videli, kar se sicer ne vidi. Vera ni
tolažba, ni izhod v sili, ni poskus razlage tega, česar ne
razumem. Po veri se lahko zopet povežem z Bogom. Ko
sem z njim združen, se počasi »nalezem« njegovega gledanja. Po veri lahko že sedaj vidim življenje bolj v celoti.
Mladeniča iz Naima je Kristus obudil od mrtvih, bil je
že v mrtvaškem sprevodu. In vendar je pozneje vseeno
umrl. To še ni pravo vstajenje. Edini sin vdove se je le vrnil v življenje. Naša pot pa ni v tem, da bi se nekoč vrnili.
Zakaj Kristus ni že prej naredil, da ta mladi človek sploh
ne bi umrl? Tako razmišljamo ljudje in iz naše zemeljske
logike projiciramo na Boga svojo podobo Boga, ki je čudodelnik, urejevalec, upravljalec ...
Kristus je »moral« ravno takrat priti mimo, da se je srečal s sprevodom in se dotaknil nosil. Božji cilj ni
idealno življenje, gladka pot,
na kateri ne bi nihče mlad
umrl, nihče zbolel, nihče doži(Lk 7,12–17)
vljal krivice ... Božji cilj je, da
bi se on združil z nami. Zato nas
išče v naših »žalnih sprevodih«.
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
Ljudi, ki so bili v sprevodu, je spo1. berilo: 2 Sam 12,7–10.13
mnil, da to življenje ni vse. Spomnil
2. berilo: Gal 2,16.19–21
jih je, da telesna smrt – četudi
evangelij: Lk 7,36–8,3

mladeniča v družini, ki je bila že tako
preizkušana – sploh ni najhujša. Telesna smrt naših bližnjih nas samo spominja na drugo, resnično smrt. Ta je
veliko hujša in resnično tragična. Apostol Pavel je v njej živel, zato jo lahko
živo opiše: življenje v sovraštvu, preganjanju drugih, poganjanje za slepimi
idejami. To je smrt vedno večje jeze in
samote.
Katero življenje je torej pomembnejše zame in zate? To, ki ga je mladenič
za nekaj časa dobil nazaj, ali tisto, ki bo
ostalo?
Razmere v družbi danes mnoge spravljajo v obup ali pa v zagrenjenost,
otožnost. A prav ti časi nas lahko toliko globlje spomnijo, kako krhko in
kako veliko je človeško življenje. Težka
obdobja te lahko peljejo proti smrti ali
proti življenju. Težki časi žal marsikoga peljejo v vedno večjo jezo, sebičnost, tekmovalnost, živalski boj za obstanek. To je mrtvaški prt! Hkrati nas
Bog pogosto najde prav v navideznem
polomu, sredi žalostnega sprevoda. Ko
se zdi, da ostane samo še pot h grobu,
da je samo še konec, se dotakne nosil.
To življenje ti je dano, da bi se združil
z Bogom. Kar boš pustil, da se združi z
njim, to bo ostalo.
Ni se treba slepiti, naša pot je pot
k takšnemu ali drugačnemu grobu.
Sprevod bo šel neizprosno naprej. Sam
se ne morem rešiti. Sprevod je namenjen, da ga sreča Drugi. Pusti, da se s
teboj ne le dotakne, ampak združi.
župnik

Obvestila:
24-URNO ČEŠČENJE
Danes do večera vabljeni, da se pridružite tihemu in skupnemu češčenju; ob 15.
uri še posebej birmanci iz obeh župnij,
ob 16. uri vsi veroučenci.
Ob 19. uri bo sklep.

ŠAGRA V ČRNIČAH
S slovesno mašo ob 9. uri in procesijo
svetega Rešnjega telesa bomo počastili
župnijskega zavetnika in praznovali cel
dan.
Potrudimo se za lepo procesijo, za lepo
sodelovanje. Vabljeni, da kot običajno
okrasite oltarja. Prvoobhajanci pripravite cvetje, ki ga boste potresali po poti in pred oltarji.
Popoldne vabljeni na srečanje
z gostom in koncert.
Zaradi procesije bo v Kamnjah
maša ob 11. uri; zahvalili se
bomo za sadove šolskega in
veroučnega leta, razdelili spričevala.
GLASBENO PRIČEVANJE,
KONCERT
JANEZA FERLEŽA
V nedeljo ob 17. uri
nas bo v Črničah obiskal
»pojoči pater« Janez
Ferlež. Prihaja iz okolice
Ptuja. Skupaj z glasbeniki spremljevalci
nas bo v cerkvi nagovoril s svojo glasbo.
Pridite in povabite tudi prijatelje.
Od 18. ure bo na igrišču krajevno praznovanje: najprej program za otroke,
nato srečelov in praznovanje za vse.
ROMANJE BOLNIKOV, STAREJŠIH
IN INVALIDOV NA BREZJE
Kar lepo število se vas je prijavilo. Še se
lahko prijavite obema predstavnikoma
Karitas. Odhod avtobusa v soboto ob
6.30 iz Črnič, nato pobira po vaseh do
Dobravelj.
Prispevek za romanje je skupaj s kosilom 20
evrov. Če kdo ne zmore prispevati, je tudi
zelo dobrodošel in prepusti to skrb nam.
TERČELJEVA POT
V soboto bo že tretja Terčeljeva pot na
Kovk. Vabljeni na pot s sedmih koncev
doline. Z naše strani odhod iz Skrilj izpred dvorca Favetti ob 7.30. Lahko pridete z avtomobili na Taloško domačijo,
Kovk 19. Ob 11. uri bo molitvena ura
»Nevidno Božje srce, vodi svet!«; ob 12.
uri sveta maša, vodi prof. Janez Juhant.

SREČANJE ROMARJEV
V soboto ob 20. uri se dobimo v župnijski dvorani v Kamnjah, da se srečamo in
osvežimo spomine na letošnje romanje v
Lurd in Montserrat. Ogledali si bomo fotografije, se posladkali s skupne mize …
Vabljeni tudi lanski romarji in drugi.

Za našo notranjo pripravo bodo v tridnevnici darovali večerno sveto mašo duhovniki Vinko Cingerle (18. 6. v Vrtovinu), Božo
Rustja (19. 6. v Kamnjah) in Ciril Sorč
(20. 6. v Skriljah). Nagovorili nas bodo o
poklicanosti. V četrtek, 27. 6., nas bo v
Kamnjah nagovoril naš železomašnik Aleksander Lestan.

POČITNICE V IZOLI
Pred novo mašo smo v župnijski cerkvi
Nekateri starši bi morda radi več vedeli
posodobili ozvočenje, preuredili prostor in
o skupnem bivanju v Izoli. Bodite brez
inštalacijo ter izdelali novo veliko omaro v
skrbi, z nami bodo tudi mladi animatorji
iz mladinskega zbora, študentje in drugi. zakristiji. Uredili smo zračenje z ventilacijo cerkve in obnovili svečnike. Hvala za
Ves čas bomo razdeljeni v skupine in na
očeh spremljevalcev. Družilo nas bo kopa- vaše darove in prostovoljne delovne ure, s
nje, skupni obedi, zgodba, pospravljanje, katerimi smo lahko te stvari izpeljali.
večerna sveta maša. Vabljeni mladi stre- Vabljeni, da zlasti v zadnjih dneh priskočižniki, pevci, pritrkovalci, mavričarji ..., vsi, te na pomoč pri raznih opravilih. Vrtovinci
ki kakorkoli sodelujete in pomagate med ste prevzeli generalno čiščenje župnijske
letom, da doživimo lepo skupnost. Sesta- cerkve v soboto, 22. 6., ob 14. uri.
nek s starši pred odhodom bo v nedeljo, K pletenju kit povabljeni vsi, koordinacijo
23. junija, po 2. in 3. nedeljski maši.
ste prevzeli Skriljani.
NOVA MAŠA
je že blizu. Naj nas povezuje tudi skupna
in osebna molitev. Ob novi maši se lahko
prebuja in prečiščuje
tudi Božji poklic vsakogar izmed nas.
Za jasnejšo predstavo
ure praznovanja:
v soboto, na praznik
apostolov Petra in
Pavla, ob 10. uri mašniško posvečenje na Sveti Gori;
ob 19. uri sprejem novomašnika v župniji.
V nedeljo, 30. junija:
9. uri slovo od doma (samo za domače)
ob 10. uri sveta maša v župnijski cerkvi
ob 13. uri slovesno kosilo za goste
ob 18. uri molitvena ura v cerkvi
ob 19. uri večerja ob glasbi, program za
vse na igrišču.
Na župnijskem pastoralnem svetu smo
sklenili, da župljani novomašniku za spomin podarimo mašni plašč. Po načrtih
Lojzeta Čemažarja ga izdelujejo sestre
redovnice v Novem mestu.
Začenjamo zbirati denar. Kdor želi, lahko
prispeva v ta namen.

Dogovorili smo se za tri slavoloke: v Potočah
ob cesti, pri Blažu doma in pred cerkvijo.
Redarstvo in usmerjanje prometa je prevzela planinska sekcija ŠKTD Kamnje - Potoče.
Pritrkovalci poskrbijo za praznično razpoloženje od četrtka naprej.
Mladi prevzamejo strežbo ljudi po maši,
gospodinje ste naprošene za pecivo.
Če je kdo pripravljen sodelovati pri kakšni
konkretni nalogi, naj sporoči mežnarju
Mihu Rijavcu ali župniku.
***
O DUHOVNIŠTVU
Ni dovolj objokovati in razkrivati grdobije
našega sveta. Za naš razočarani čas tudi
ni dovolj govoriti o pravičnosti, o dolžnostih, o skupnem dobrem, o pastoralnih
načrtih, o evangeljskih zahtevah. Govoriti
je treba s srcem, ki je nabito s sočutno
ljubeznijo, in ljudem pomagati doživeti
tisto ljubezen, ki daje z veseljem in vzbuja navdušenje. Izžarevati moramo lepoto
tega, kar je v življenju resnično in pravično, saj samo ta lepota v resnici prevzame
srca in jih obrne k Bogu.

Nedavno umrli kardinal Carlo Maria Martini
duhovnikom za naš čas

