Nameni svetih maš:
ponedeljek, 24. 6.,
Rojstvo Janeza
Krstnika

12. nedelja med letom

KAMNJE ob 8.00
za † Lucjana Droleta,
Kamnje 29

GOJAČE ob 20.00
na čast Svetemu Duhu,
p. n. Gojače 6

V Logu ob 20.00 za domovino

torek, 25. 6.

Doroteja iz Montauna,
mati, mistikinja
dan državnosti
sreda, 26. 6,
Janez in Pavel,
mučenca

četrtek, 27. 6.,
Ema Krška,
kneginja

petek, 28. 6.,
Irenej Lyonski,
mučenec
sobota, 29. 6.,
Peter in Pavel,
apostola

30. 6.

13. NEDELJA
MED LETOM
Prvi mučenci
rimske Cerkve

23. 6. 2013

VRTOVIN ob 8.00
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

ČRNIČE ob 7.30
za duše v vicah,
Črniče 25

SKRILJE ob 20.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74

MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj,
p. n. Malovše 32

KAMNJE ob 20.00

ni svete maše

(Aleksander Lestan)

za †† Batagelj, Kamnje 4
po namenu, Kamnje 33
VRTOVIN ob 20.00
za † Dorico Vodopivec,
Vrtovin 48, 8. dan
mašniško posvečenje
na Sveti Gori ob 10.00
sprejem novomašnika
v Kamnjah ob 19.00
KAMNJE ob 7.45
po namenu
KAMNJE ob 10.00
nova maša
za župnijo

RAVNE ob 19.30
za †† Cvetka in Julko
Remec, p. n. Ravne 1
šagra sv. Janeza in Pavla
ČRNIČE ob 20.00
po namenu

ČRNIČE ob 7.30
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. sorodnikov

KAMNJE od 18.00
skupna molitev, praznovanje

št. 24

Je mogoče
Nato
jim je
rekel:
»Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Peter je
odgovoril: »Božji
Maziljenec.«
Strogo jim je prepovedal, da bi o tem
komu pripovedovali.
Rekel je: »Sin človekov mora veliko
pretrpeti. Starešine
ljudstva, veliki duhovniki in pismouki
ga bodo zavrgli in
umorili, in tretji dan
bo vstal.«
Vsem pa je rekel:
Vsem pa je rekel:
»Če hoče kdo iti za
menoj, naj se odpove sebi in vzame
vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče
svoje življenje rešiti,
ga bo izgubil; kdor
pa izgubi svoje življenje zaradi mene,
ga bo rešil.«
(Lk 9,20–24)

 Za konec
AKTUALNO - Upokojenca gresta na dopust. Mož vpraša ženo: »Bova poslušala tudi vremensko napoved, ali
se bova zanesla samo na moj revmatizem?« Žena poznavalsko: »Oni večkrat zgrešijo kot ti …«
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: Iz 66,10–14c
2. berilo: Gal 6,14–18
evangelij: Lk 10,1–20

Stara slovenska modrost pravi, da je za novo mašo vredno
»znucati« nove podplate. Ob tej slovesnosti je na videz v
središču pozornosti novomašnik. Ko prebiramo novomašno
Družino, bi lahko kdo dobil vtis, da v ospredje postavlja posebne ljudi, s posebnimi danostmi in sposobnostmi.
V resnici je vredno strgati podplate zaradi nečesa drugega. Novi posvečeni duhovnik med nami je znamenje za naše
povsem navadno vsakdanje življenje: Je mogoče!
Kaj je mogoče? Nekaj, kar se nam zlasti danes lahko zdi kot
sanje. »Prelepo, da bi bilo res,« bi lahko vzkliknil človek sredi
tegob in skrbi od ponedeljka do ponedeljka. Mogoče je, da
se Bog združi s človekom in človek z Bogom. Ni novica, da
Bog je. Novica je, da se je Bog združil s človekom. Še več,
da se odslej lahko združi z mano. In ne le z mano, tudi nekom drugim, ki je ob meni, ki je morda drugačen, lahko zelo
drugačen.
Nova maša me tudi spominja, da Bog ne izbira idealov. On
ne tekmuje, kakor to dela svet. Bog želi samo eno: da bi se
združilo božje in človeško. To je resnični cilj. In samo zaradi tega se odpravljamo k zakramentom. Duhovnik ni samo
božji in ni samo človeški. Zato ostaja v boju. Zakaj? Zato,
da lahko jaz, navaden človek, delavec, upokojenec, vdovec,
ločenec, brezposeln, opeharjen, zapeljan, odvisnik, bolnik,
mladostno razigran, na vrhuncu moči, uspešen, ustvarjalen ... v pravi luči vidim smisel
svojih vsakdanjih bojev.
Cilj človeškega življenja ni ideal, ampak
združenje. Zato je Bog hotel, da smo
po starših prijokali na svet.
Da! Bog je hotel in še vedno
hoče. Tudi na to nas spominja nova
maša. Premalo je, da hočemo mi.
Bog je, ki hoče, tudi danes. Premalo je hoteti! Ozrimo se okoli v stanje

naše družbe in videli bomo, kako je to
res. Ni res, da nas bo iz krize rešil le bolj
izpopolnjen sistem. Ni res, da je potrebna samo močna volja in sposobnost. Potrebna je združitev. Ko bodo mladi spet
odkrili smisel, zakaj bi se poročili, bo svet
znova odkrival, kaj pomeni »združiti se«.
Tako kot so novomašniki znamenje, ste
podobno znamenje zakonci. Oboji nepopolni in vendar nas spominjate, da je mogoče, kar je zgolj po logiki nemogoče in
nesmiselno. Novomašnik le v Božji moči
»preskoči« poroko, da Bog tudi poročene
spomni na končni cilj njihovega življenja.
Še več, nova maša tudi tistega, ki ni imel
življenjske možnosti ali se mu je ta podrla ali izmuznila, spominja: »Je mogoče.«
Bog se lahko združi s teboj. Tvoja preteklost in tvoja krhkost zanj ni ovira. On
čaka le tvoj ljubeči odgovor, tvojo vero.
Gospod, pomagaj nam skozi novo mašo
prav v teh časih na novo odkriti smisel
»izgubiti in vendar najti«, »odpovedati se
in dobiti«, »sprejeti križ in se združiti«.

ALOJZ FILIPIČ
Na dan državnosti vabljeni na Ravnico, kjer bo ob 18. uri na župnijskem
dvorišču predstavitev knjige in odkritje
spominske plošče duhovniku, rodoljubu
in botaniku, tudi nekdanjemu župniku
v sosednjih Batujah, Alojzu Filipiču. Ob
prazniku bo tudi koncert MPZ Lipa Ravnica.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
Še zadnja priprava pred
jesenjo se začne v torek, 25. 6. (napaka v
prejšnjih oznanilih), ob
20. uri v župnijskem
domu v Vipavi. Priprava
traja eno uro, obvezna je za starše, ki
želite krstiti prvega ali drugega otroka.
ŠAGRA
SV. JANEZA IN PAVLA NA RAVNAH
Zaradi prekrivanja datumov in nove
maše bo letos šagra na Ravnah na večer pred praznikom, v petek. Vabljeni
k slovesni sveti maši ob 19.30.

župnik

MAŠNIŠKO POSVEČENJE IN NOVA MAŠA

POGREB
Danes popoldne se bomo
poslovili od † Zofije Cingerle, matere duhovnika Vinka Cingerleta. Pogreb ob 17.30 v Vrtovinu.

Teden, ki je
pred nami, je
dragocena priložnost, da se
v pričakovanju
nove maše tudi
med seboj povezujemo, pomagamo, družimo. K lepemu
stopnjevanju
prazničnega razpoloženja bo prispeval
tudi nocojšnji predpraznični kres pri
hrastu v Kamnjah; v torek, na praznik
naše domovine, bo tradicionalni tek na
Malo Goro.
V četrtek nas bo pri večerni maši v
Kamnjah nagovoril naš lanski železomašnik Aleksander Lestan.

MOLITEV IN MAŠA
ZA DOMOVINO
Ponedeljek je dan molitve in posta za domovino. Vabljeni tudi k
skupni molitvi, slavljenju
in sveti maši za domovino, ki bo v Logu pri
Vipavi. Od 19. ure molitev, ob 20. uri
sveta maša za domovino.

NOVOMAŠNA ŠTEVILKA DRUŽINE
Izšla je posebna številka tednika Družina. Ob novi maši jo lahko vzamete tudi
tisti, ki niste naročniki. Na voljo je v cerkvi po 3,40 € za izvod. Prispevek oddajte
v nabiralnik v cerkvi.

POMOČ, SODELOVANJE

PRIPOMOČKI ZA MISIJONE
Novomašnik Blaž v tednu po novi maši
odhaja za nekaj dni s skupino na misijon v Bolgarijo. Če ima kdo barvice
ali škarje, frizbije, kemične svinčnike,
balončke ... in bi želel darovati za tamkajšnje potrebe, lahko prinese do 3. 7. v
župnišče.

Kdor bi hotel novomašnika v imenu kakšne skupine pozdraviti ali mu kaj izročiti, je v dogovoru s ceremonierjem za
to primeren čas v soboto ob sprejemu v
cerkvi.
Vabljeni, da se med seboj povežete, dogovorite in sodelujete, kjer bo potrebno.
Glavna dela naj bi bila v sredo in četrtek proti večeru. Poskrbimo tudi za
ureditev in čiščenje okolice. Dodatna obvestila pa spremljajte na spletni strani.
Za dodatna vprašanja se
lahko obrnete na Miha
Rijavca 051 342 181.
Pokličete lahko tudi
novomašnega ceremonierja bogoslovca Blaža
Lapanja 041 260 073.
PRAZNIČNA SOBOTA IN NEDELJA

Obvestila:

BLAGOSLOV ORGEL
Danes popoldne ob 17. uri bo v Logu pri
Vipavi slovesnost ob blagoslovitvi obnovljenih loških orgel.

PECIVO
Gospodinje vabljene, da prispevate pecivo za pogostitev. Prinesite ga v prostor pod župniščem v soboto zvečer.
Če ima kdo hladilnik, ki ga lahko posodi, bo
prišel prav za hlajenje občutljivejšega peciva.

Vabljeni, da si vzamemo čas in praznujemo skupaj. V soboto, na praznik, vabljeni na Sveto Goro ob 10. uri. V soboto
ob 19. uri se v Kamnjah ob sprejemu
zberemo pred cerkvijo.
V nedeljo ob 10. uri nova maša.
Župljani, ki lahko, pridite v nedeljo peš
od doma. Tako boste novo mašo še bolj
doživeli. Hkrati pa boste zmanjšali gnečo
z avtomobili. Pri parkiranju bodite obzirni, vse poti morajo ostati prevozne!
Tudi če boste bogoslužje spremljali zunaj
prek zaslona, se potrudite za zbranost in
dejavno sodelovanje.
Maša se konča z ofrom za novomašnika.
Vabljeni, da se v nedeljo tudi po maši
še zadržite v druženju okoli cerkve.
Ob 18. uri ste spet vabljeni v cerkev k
skupni večerni molitvi, ki jo pripravijo
mladi iz Marijinega dela. Po njej ob 19.
uri novomašnik vse vabi na igrišče k
skupnemu praznovanju ob glasbi.

MARIJA ROMARICA,
Kip je sedaj prišel nazaj v župnijski dom.
Kdor ga želi še vzeti domov, ga lahko
pride iskat. Po dopustih bo začel pot po
župniji Črniče.
MLADI, OTROCI, DRUŽINE
POSKRBITE ZA DUHOVNI POČITEK IN
POGLOBITEV V POLETNIH MESECIH
Še se lahko prijavite za počitnice v
Izoli od 4. 7.
Nekaj mladih se vas je že ogrelo in še se
lahko pridružite za teden od 4. do 11.
avgusta v Stržišču. Družine vabljene v
stržiški dom na duhovni vikend (z varstvom za otroke) od 22. do 25. avgusta, možnost tudi od 15. do 18. avgusta.
Mladi lahko pridete pomagat pri varstvu
otrok.
Otrokom od 5. do 15. leta zelo priporočam vsebinsko bogat program v
»Edenu« v Kanjem dolu. Še je nekaj
prostora, pohitite s prijavo na: 070-539526. Več informacij je na spletni strani.
"Bog – moje upanje"
(Ps 71).

Novomašno geslo Blaža Batagelja

