Nameni svetih maš:
ponedeljek, 17. 6.,
Terezija,
redovnica

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona in Gabrijelo
Batagelj, Kamnje 10a

GOJAČE ob 20.00
za † Jožefa Cigoja,
p. n. Gojače 36

torek, 18. 6.
Elizabeta iz
Schönaua,
redovnica

VRTOVIN ob 20.00 (Vinko Cingerle)
za †† starše Podgornik,
Vrtovin 34
v dober namen, Vrtovin 71c

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji za
duhovno in telesno zdravje,
p. n. Črniče 69b

sreda, 19 6,

Nazarij,
prvi koprski škof

četrtek, 20. 6.,
Florentina,
opatinja
petek, 21. 6.,
Alojzij Gonzaga,
redovnik

od 19.30 priložnost za spoved
SKRILJE ob 20.00 (Ciril Sorč)

za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b
po namenu
KAMNJE ob 20.00 (Božo Rustja)
za †† Božič in Rijavec,
Kamnje 5
v zahvalo Bogu
VRTOVIN ob 20.00
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

MALOVŠE ob 20.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 20.00
za † Lojzko Peršič ter †† Lojk
in Valič, p. n. Črniče 25
RAVNE ob 20.00
za †† Kosovel in Lozar,
p. n. Ravne 23

sobota, 22. 6.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kante,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 20.00
za † Alojza Podgornika,
p. n. Črniče 12

23. 6.

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Krkoč,
Potoče 8

ČRNIČE ob 9.00
za †† Šatej in Bavčar,
p. n. Gojače 3b
za župnijo

Ahacij in tovariši,
mučenci

12. NEDELJA
MED LETOM
Jožef Cafasso,
redovnik

KAMNJE ob 10.30
v v čast angelom varuhom
za pritrkovalce,
Kamnje 64

sklep veroučnega leta

Pred nami je:
•
•
•
•

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;
četrtek, 4. 7., počitnice v Izoli.

11. nedelja med letom

16. 6. 2013
št. 23

Viseči most
Ker
pa
vemo,
da se človek ne
opraviči po delih postave, ampak po veri
v Jezusa Kristusa,
smo tudi mi sprejeli vero v Kristusa
Jezusa, da bi se
opravičili po Kristusovi veri in ne po
delih postave; kajti
po delih postave ne
bo opravičen noben
človek. Po postavi
sem namreč postavi umrl, da bi živel
Bogu: s Kristusom
sem križan; živim pa
ne več jaz, ampak
v meni živi Kristus;
kolikor pa zdaj živim
v telesu, živim v veri
Božjega Sina, ki me
je vzljubil in zame
dal sam sebe.
Ne zametujem
Božje milosti; kajti če je
opravičenje po
postavi, tedaj je
Kristus zaman
umrl.
(Gal 2,16.19–21)

 Za konec
V GLEDALIŠČE – Mož potrpežljivo čaka ženo, ki se odpravlja v gledališče. Ko je končno pripravljena, mu
reče: »Menda ne boš šel tak v gledališče, zakaj pa nisi obrit?« Mož pa ji odvrne: »Obril sem se takrat, ko si
se ti začela odpravljati.«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Zah 12,10–11
2. berilo: Gal 3,26–29
evangelij: Lk 9,18–24

Učiteljica enega izmed prvošolčkov ni mogla odvaditi tikanja. Naročila mu je, naj v zvezek stokrat napiše »Vi, gospa
učiteljica«. Naslednjič pregleda zvezek in vidi, da je zapisano
dvestokrat. »Zakaj si napisal dvestokrat, saj sem ti ukazala
samo stokrat?« Učenec ji odgovori: »Ker te imam rad.«
V letu vere nadaljujmo s tako zelo pomembno in nujno navezo med vero in ljubeznijo. Samo tako lahko prav gledamo
na ženo prešuštnico in apostola Pavla, ki nas ne neha spominjati: »... kajti če pravičnost prihaja po postavi, potem je
Kristus umrl zaman.«
Otroci pri verouku na vprašanja o veri v Jezusa pogosto
odgovarjajo: »da bomo pridni, da bi bolj ubogali, da bi se
trudili ...« Odrasli krščansko življenje včasih kar zamenjamo
z »biti dober«. Lahko se z ene strani zadovoljimo z »nikomur
ne škodim, trudim se delati dobro, drugih grehov pa nimam
...« Ali pa z druge strani nenehno merimo samega sebe »nisem dovolj dober, nisem vreden, nisem še 'v redu' ...« Oboje
je pomanjkanje ljubezni, je slabokrvnost. Veri v krvi manjka
železa, ki edino prenaša potreben kisik. Zato se v veri počutimo slabo. Brez kisika ni življenja.
Kaj pomeni postava? Če bi svet potreboval le boljšo vzgojo,
da bi postal boljši, potem je Kristus res umrl zaman. Zapovedi iz stare zaveze in vse današnje krščanske zapovedi
so le dragocena palica, obutev, nahrbtnik,
ograja ... pri hoji čez viseči most. Most pa
je prišel postavit Bog sam. Most je viseči, saj nima nobene druge opore. Na
eni strani ga drži Bog, na drugi ga pripenja vera, ne le moja, ampak vera vse
matere Cerkve. Zato se ne čudimo, če
se ta most velikokrat zatrese, mi pa pod
nogami ne čutimo trdnih in zanesljivih tal.
Težava je samo ena: v strahu gledamo v tla,
ne pa Vanj, ki drži most na drugi strani. Zato

se kristjan raje oprime pravil, vzorcev,
prtljage, da bi se čutil bolj varnega.
Če se ustavimo pri »biti dober«, ostajamo na tej strani mostu. V nas je še vedno
sebičnost, saj si ne želimo in ne upamo
združiti z Bogom, ki nas je prišel iskat.
Če nas zadržuje »nisem še dovolj dober«, je v nas tudi še sebičnost. Nismo še
odkrili bistva vere. Čez brezno hočemo
priti sami, teoretično z Bogom, praktično brez njega, ne da bi sprejeli in tvegali
most; opravičeni, idealni, brez padcev,
brez prask.
Smo v časih prečiščevanja vere. Živa
vera se lahko zgodi. Nisem več zraven
Boga, pred njim, začenjam biti z njim. Le
živa vera odraslih lahko da otroku razumeti, zakaj »je treba« tudi med počitnicami k maši. Peščice kristjanov so skozi
zgodovino reševale svoje narode z dobro
krvjo in ne z dobrim moralizmom. Starši in
vsi odrasli lahko poskrbimo, da bodo otroci
od nas dobili dobro hrano za dobro kri.
župnik

Obvestila:
ŠAGRA SVETEGA VIDA V
ČRNIČAH - KONCERT
Danes popoldne vabljeni k praznovanju.
Ob 17. uri pride v
župnijsko cerkev p.
Janez Ferlež z mladimi, povabite tudi
prijatelje in doživite
lepo sporočilo glasbe. Po koncertu skupno krajevno praznovanje na igrišču.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
Še zadnja priprava pred jesenjo se začne
v torek, 25. 6., ob 20.
uri v župnijskem domu
v Vipavi. Priprava traja
eno uro, obvezna je za
starše, ki želite krstiti prvega ali drugega otroka.

SKLEP VEROUČNEGA LETA
bomo v nedeljo obhajali v Črničah. Zahvalili se bomo za vidne in skrite darove,
ki nam jih je Bog podaril v tem letu.
Ob tem iskrena zahvala vsem, ki žrtvujete čas in moči za otroke in mlade kot
katehetje ali animatorji mladih pevcev,
birmancev, pritrkovalcev, šmarničarjev,
kolednikov …
Vera staršev in otrok se bo najlepše pokazala z obiskom svete maše v času, ko
ni šole in verouka. Vera, odnos do živega
Boga, ni šolski predmet, zato živimo ljubezen z Bogom tudi med počitnicami.
PRITRKOVALCI
se boste v nedeljo pri maši ob 10.30
zahvalili za bogato leto in se priporočili
za varstvo.
POČITNICE V IZOLI
Osnovnošolskih otrok vas je sedaj prijavljenih 18; tudi mladi, ki boste šli zraven,
se prijavite zaradi števila.
V nedeljo po drugi in tretji sveti maši
pred cerkvijo kratek sestanek s starši.
ZAKRAMENT SVETEGA REDA,
MAŠNIŠKO POSVEČENJE
Podobno kot imamo oklice za bodoče zakonce, objavljamo oklic tudi pred drugo
stopnjo zakramenta, mašniškim posvečenjem, in priporočamo našega diakona.
V soboto, 29. 6. 2013, ob 10. uri želi prejeti mašniško posvečenje Blaž Batagelj,
sin Tomaža in Magde, Kamnje 4a, rojen
7. 2. 1987. Škof Jurij Bizjak bo poleg njega posvetil tudi diakona Tilna Prinčiča.
PRIPRAVA NA NOVO MAŠO
Vabljeni k večernim svetim mašam za
»tridnevnico«.
V torek ob 20. uri bo daroval sveto
mašo in nas nagovoril Vinko Cingerle v
Vrtovinu, v sredo ob 20. uri Ciril Sorč
v Skriljah, v četrtek ob 20. uri Božo
Rustja v Kamnjah. V torek bo pred mašo
tudi na voljo za spoved.
Za novomašni plašč smo ta teden zbrali
260 €, še vabljeni, da prispevate za skupni župnijski dar.
Do naslednjega tedna lahko v škatlo v
obeh župnijskih cerkvah še oddate lističe

dobrih del in žrtev za duhovni šopek.
V soboto ob 14. uri je generalno čiščenje cerkve, vabljeni Vrtovinci. Skriljani pa
se dogovorite, kje in kdaj boste pletli kite
za cerkev. Nova maša je tudi priložnost,
da se ob konkretnem skupnem delu družimo in tesneje povežemo.

profesorji, rektorji, ekonomi, arhivarji ...
Misijonar je duhovnik, ki mu škof podeli
poslanstvo za to delo, običajno v drugih,
misijonskih deželah.

Duhovnik, redovnik ...
Duhovnik je lahko tudi redovnik, ni pa
vsak redovnik duhovnik. Redovnik/ca je
vsak, ki je naredil zaobljube in živi v skuKIP MARIJE FATIMSKE ROMARICE
pnosti nekega ustanovljenega reda. Lahko
Končuje pot po župniji Kamnje in je na
razpolago, če bi ga še katera družina rada je redovna sestra ali redovi brat, ne glede, ali je duhovnik.
vzela k sebi. Sporočite.
DAN MOLITVE IN POSTA ZA DOMOVINO
Bo v ponedeljek, 24. junija. Naša samostojna država je na »morju z visokimi
valovi«, zato smo kristjani
poklicani, da za svojo domovino prispevamo duhovne žrtve.
Devetdnevnica za domovino se začne
danes, 16. 6., in se bo sklenila z dnevom
molitve in posta od nedelje, 23. 6., od
19.00 do ponedeljka, 24. 6., do 19.00. Ta
dan, na predvečer praznika, vabljeni v
Log, kjer bo ob 19.00 molitev in slavljenje za domovino, ob 20. uri pa bomo tam
skupaj darovali sveto mašo za domovino.

Oblast, sposobnost ali služenje?
Duhovnik ne opravlja svoje službe v svojem imenu ali iz svoje izobrazbe, sposobnosti, ampak izključno tako, da ga pošilja
skupnost Cerkve. Predstavlja jo škof. On
ima edini polnost duhovništva in je naslednik apostolov. Škof lahko duhovniku
podeli ali odvzame določeno službo. Po
posvečenju ima duhovnik na primer nekaj
časa začasno dovoljenje za spovedovanje,
zaprositi mora za podaljšanje, pozneje
dobi stalno dovoljenje do preklica.

Vzdrževanje
Duhovnik na župniji pri nas živi od darov
vernikov in od darov za svete maše. Pri
tem mora imeti ločene darove za župnijo
(za Cerkev) in darove zanj osebno. Če
***
ima na dan več svetih maš, sme zase
O DUHOVNIŠTVU
vzeti samo dar ene maše, drugo mora
Nekateri ste predlagali, da bi kdaj poma- oddati naprej za skupne potrebe škofije
gali razjasniti nekatere osnovne pojme in ali samostana. Na nedelje in zapovedane
način življenja duhovnikov. Pričakovanje praznike mora vsak župnik oddati darove
vseh opravljenih maš in eno mašo danove maše je priložnost za to.
rovati za župnijo. Pri eni maši se lahko
Duhovnik, župnik, kaplan, redovnik ... daruje le toliko naročenih namenov, kot je
Izraze včasih mešamo. Duhovnik je vsak, duhovnikov, ki somašujejo.
ki je posvečen, zakrament vtisne neizbrisno znamenje. Tudi duhovnik, ki zaprosi Spovedna molčečnost
za razrešitev duhovniške službe, ostaja za Kdaj duhovnika veže? Odgovor je zelo
vedno duhovnik, ne more pa več opravlja- preprost: Vedno in v vsakem primeru. To
ti službe. V nujni potrebi lahko še vedno velja tudi za povsem »navadne« in vsakdanje stvari, ki jih nekdo pri spovedi zaupodeli zakramente v smrtni nevarnosti.
pa. Duhovnik lahko pove samo takrat, ko
Župnik je duhovnik, ki mu je škof podelil
mu spovedanec to izrecno dovoli. Molčečslužbo vodenja določenih župnij. Kaplan
nost je absolutna in se je mora držati celo
ali pa vikar, duhovni pomočnik je duhovv primeru, da bi izdaja koristila skupnemu
nik, ki je pomočnik na določeni župniji ali
dobremu ali odvrnila od kakšne grozeče
v bolnišnici, vojski ...
nevarnosti, pa tudi, ko nekdo za konkreTorej niso vsi duhovniki župniki, lahko
tno stvar ni dobil odveze.
imajo tudi druge službe: župniki v pokoju,

