Nameni svetih maš:
ponedeljek, 1. 7.,

Estera,
svetopisemska žena

torek, 2. 7.

Evgenija,
redovnica

sreda, 3. 7,

Tomaž,
apostol

13. nedelja med letom

KAMNJE ob 20.00
Po namenu, (novomašnik)
za † Stanislava Minkuža,
Potoče 12
VRTOVIN ob 19.00
Za † Zofijo Cingerle,
Vrtovin 127, 8. dan
SKRILJE ob 20.00 (novomašnik)
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37
KAMNJE ob 8.00
v čast materi Božji in
angelom varuhom, Kamnje 38

GOJAČE ob 20.00
za †† redovnici Judito in
Alessio Cigoj, p. n. Gojače 17
30. 6. 2013

ČRNIČE ob 20.00
za † Iva Lebana,
p. n. Črniče 79

Bog – moje upanje
MALOVŠE ob 20.00
za †† Blažko,
p. n. Malovše 45

četrtek, 4. 7.,

Elizabeta Portugalska,
kraljica

VRTOVIN ob 20.00 (novomašnik) ČRNIČE ob 20.00
za † Leono Feuče,
za † Lojzko in †† Peršič,
Vrtovin 61
Črniče 7, p. n. Črniče 25

prvi petek, 5. 7.,

v Izoli po namenu

ČRNIČE ob 20.00
za † Slavico in †† Fišer,
p. n. Črniče 24, p. n. Črniče 1b
od 19. ure češšenje in spoved

prva sobota, 6. 7.,

v Izoli po namenu

RAVNE ob 20.00
po namenu

Ciril in Metod,
slovanska apostola,
sozavetnika Evrope
Marija Goretti,
mučenka
7. 7.

14. NEDELJA
MED LETOM
Vilibald, škof,
nedelja
Slovencev po svetu

SKRILJE ob 7.45
za † Ano Zgonik,
Skrilje 51, 1. obl.
KAMNJE ob 10.30
za srečno misijonsko pot,
Kamnje 5a

št. 25

ČRNIČE ob 9.00
za † redovnico Gabrijelo
in sestro Niko ter †† starše
Rebek, p. n. Malovše 36

v Izoli za župnijo

Jezus
pa
mu je
dejal: »Lisice imajo
brloge in ptice neba
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor
bi glavo naslonil.«
Nekomu drugemu
pa je rekel: »Hodi za
menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovoli
mi, da prej grem in
pokopljem svojega
očeta.«
Rekel mu je: »Pusti,
naj mrtvi pokopljejo
svoje mrtve, ti pa
pojdi in oznanjaj
Božje kraljestvo!«
Spet drug mu je
rekel: »Hodil bom
za teboj, Gospod, a
dovoli mi, da se prej
poslovim od svojih
domačih.«
Jezus pa mu je
rekel: »Nihče, kdor
položi roko na plug
in se ozira nazaj,
ni primeren za
Božje kraljestvo.«
(Lk 9,58–62)

 Za konec
NAJSREČNEJŠI - Nona, ati mi je povedal, da je bil Adam najsrečnejši mož. »Kaj res, Mihec? Zakaj pa?«
»Pravi, da zato, ker ni imel tašče.«
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

Dragi Kamenjci, Potočani, Skriljani in Vrtovinci, spoštovani
župljani Kamenj in Črnič, najprej vas vse lepo pozdravljam.
Otroška in mladostniška leta so mi tekla tu, v prelepih Kamnjah, kjer sem se rodil v petčlanski družini, obiskoval našo
»učilno zidano« in užival vaško življenje.
Že kot otrok sem vzljubil harmoniko, zato so me starši vpisali v glasbeno šolo in leta 1999 sem bil v Attimisu pri Vidmu
evropski prvak v diatonični harmoniki. Na vseh borčevskih
srečanjih v Šempetru, na Pokljuki, Kredarici in Triglavu sem
igral zadnje razrede osnovne šole in še celo srednjo šolo. Ves
čas sem se ljubiteljsko ukvarjal tudi z gledališčem.
Bog se me je opazneje dotikal med šolanjem v Škofijski gimnaziji v Vipavi, 17. maja 1996 se je močno dotaknil mojega
srca papežev obisk v Postojni, ko sem bil tam ministrant.
Ta dva mejnika – šolanje in papežev obisk – sta predvsem
pripomogla k temu, da sem se po končani srednji šoli vpisal
v bogoslovje v Ljubljani. Po prvem letniku je Bog uporabil
moje zanimanje za umetnost, ko sem ob neki razstavi na
Rakovniku navezal stik z Marijo Leskovec, ki me je navdušila
za misijone. Tako sem leta 2007 v skupini trinajstih
mladih misijonarjev odšel v Indijo. Vedno bolj
spoznavam, da je bilo to misijonarjenje, s
tremi duhovnimi pripravami doma in predstavitvami po župnijah, najmočnejše obdobje v mojem življenju.
Prvi poudarek moje duhovnosti je
duhovno veselje. Zgodilo se je tako: v
Kalkuti sem doživljal hudo stisko. Delo
je bilo popolnoma drugačno, kot sem
si predstavljal. Stalne spremembe načrtov so v meni povzročale notranjo
napetost. Poleg tega sem vsak dan gle-

dal pretresljive dogodke na ulicah Kalkute. O svojih težavah sem se pogovarjal
s slovenskim zdravnikom, ki je moč in
ljubezen za svoje delo črpal iz duhovnosti Marijinega dela. Nekega dne sem po
pogovoru odšel v kapelo sester Misijonark ljubezni. Med molitvijo sem v sebi
začutil moč, danes ji pravim Sveti Duh, ki
mi je dal jasno spoznati: duhovno veselje
je moja pot. Življenje z Bogom je pesem
mojega srca.
Drugi temelj mojega življenja je duhovnost Marijinega dela, ki sem jo bolje
spoznal med enoletnim bivanjem v italijanskem mestecu Loppiano. Tam smo
bili študentje teologije z vsega sveta. Ob
srečanju različnih kultur sem spoznaval
bogastvo življenja. Zato lahko rečem, da
samo Ljubezen, ki je živeta v edinosti,
prinaša pravo duhovno veselje in srečo.
Poleg vsega me nagovarjajo tudi naši
mučenci: Filip Terčelj, Ludvik Sluga, Lado
Piščanc … Pred posvečenjem si bogoslovec izbere novomašni križ, ki ga spremlja
skozi duhovništvo. Svojega sem odkril,
ko sem pripravljal diplomsko nalogo. Za
Lada Piščanca ga je
izdelal Tone Kralj. Od
vseh korpusov, kar jih
je ta umetnik naredil,
le-ta najbolj izraža trpeči izraz Jezusa, kot
bi napovedoval duhovnikovo smrt, le šest let
po novi maši.
V duhovništvu se najbolj veselim spovedovanja, hkrati pa me je tega tudi najbolj
strah. Dokončati sem moral diplomsko
nalogo. Ko sem sedel, da bi delal, kar je
Bog od mene hotel, to je diplomsko nalogo, skušnjave pa so me skušale zvabiti
v kaj drugega, sem si šepnil tiho in kratko, a močno molitev, ki sem jo – če se
je le dalo – večkrat ponovil: »Pridi, Sveti
Duh!« In je pomagalo.

Ta molitev izvira od naših srečanj v pripravi na spovedovanje, ko sem moral
prvič sesti v spovednico. Spominjam se
dneva, ko smo imeli izpit iz spovedovanja. Bilo me je strah, zelo strah. Ko mora
vendar mlad, neizkušen človek stopiti v
sredo hudega, med bremena in krivde, v
nered, v katerem ne ve, kam naj bi se
obrnil, koga naj bi poslušal, kaj naj bi storil. Ta groza prevzema ljudi vsega sveta.
Še posebno tiste, ki se zavejo, v kakšnem
svetu živijo. Kakor sem čutil jaz na tisti
prvi poti, tako čutijo mnogi mladi in starši
današnjega sveta: preveliko breme, pretežko odgovornost, da bi jo zmogli nositi,
da bi zmogli zaplavati proti toku sedanjosti, ki pelje v nič.
Nič čudnega, da je danes toliko obupa,
toliko nesmisla, toliko pasivnosti in neodločnosti. Svet je pretežak, da bi mogel v
njem preživeti tak, kot sem. Preveč tvegana je odločitev, da bi vstopil vanj.
Ali naj vseeno vstopim?
Kaj drugega pač ne kaže. Potisnjen si
vanj. In ko gledaš kaos, v katerem se
sesipa današnji svet; ko ne veš več, kaj
bi storil, ker te je groza, da je vse, kar
počneš, samo prazno mahanje po zraku;
ko spoznaš, da je tvoja beseda, tvoj trud,
tvoj zgled le kaplja v morje proti ponudbam velikih korporacij, takrat lahko storiš
troje: lahko si zakriješ oči in si govoriš, da
so to samo hude sanje; lahko greš vanj
podprt z alkoholom ali drugim mamilom,
ki te tako omami, da ne veš, kaj počneš;
ali pa se zaveš, da sam pač ne boš zmogel in da potrebuješ nekoga, na katerega
se lahko opreš, saj veš, da te bo ščitil, ti
pomagal, ti dajal pravih besed in te vodil.
Lahko rečeš: »Pridi, Sveti Duh.«
Marsikdo bi ob tem zamahnil z roko, češ,
neumnosti. Toda kadarkoli človek postane zelo gotov sam vase, mu prav kmalu
stvari uidejo iz rok. Ko se to zgodi, je razočaran nad sabo in svojimi sposobnostmi.
In ga je strah. Ker ve, da »nima šans«.

Morda pa je potrebno prav to, da spoznam: velike reči lahko naredim samo z
Bogom, ne sam.
Dragi Kamenjci. Hvaležen sem tudi vam,
da sem v obdobju svojega otroštva in
mladosti lahko v domačem kraju preverjal in utrjeval izkušnjo ljubezni v edinosti.

ZLATA MAŠA G. ŠKOFA METODA PIRIHA
V nedeljo, 7. julija, bo škof Metod Pirih
obhajal zlato mašo. Vabljeni v Log pri
Vipavi ob 17. uri. Od 16. ure spovedovanje. Slovesnost je združena z rednim
mesečnim shodom in škofijskim obhajanjem 1150. obletnice prihoda slovanskih
apostolov Cirila in Metoda.

Blaž Batagelj HVALA

vsem, ki ste kakor koli pomagali in darovali svoj čas za pripravo in praznovanje
nove maše!
Ob smrti † Dorice Vodopivec in ob smrti
Obvestila:
† Zofije Cingerle ste namesto cvetja za
obnovo svetega Pavla skupaj darovali
NOVOMAŠNIK
971,67 €.
bo obiskal bolnike in staHvala in pohvala za vaše velikodušne
rejše v župniji Kamnje bv ponedeljek
dopoldne. Župniji Črniče se ta teden žal darove, tudi za darove za novomašni
plašč, s katerimi ste prispevali tudi za
ne bo mogel posvetiti. Svete maše bo
nove prte, obnovo svečnikov in zakristije
imel v ponedeljek, torek in četrtek.
v Kamnjah!
POČITNICE V IZOLI
Mladi sodelavci gremo skupaj za štiri dni
v Izolo. Avtobus odpelje iz Črnič v četrtek ob 8. uri in ustavlja po vaseh do
Dobravelj. Ob odhodu poberemo prispevek 40 € in zdravstveno izkaznico. Vrnemo se v nedeljo. Za prevoz
poskrbite starši. Program
bomo končali po 18. uri
pred župniščem v Izoli.

NOVOMAŠNA ŠTEVILKA DRUŽINE
je še na voljo v cerkvi.

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 Blažu na
V nedeljo bodo v Skriljah dom ali v župnišče do srede zvečer.
in Kamnjah darovali sveto
mašo bratje kapucini. Če POSKRBITE ZA DUHOVNI POČITEK IN
je nujno, pokličite številko POGLOBITEV V POLETNIH MESECIH
osebnega telefona. Tudi Nekaj mladih se vas je že ogrelo in še
starši lahko pokličete otroke na mojo
se lahko pridružite za teden od 4. do 11.
številko 041 862 636; čez dan ne bodo avgusta v Stržišču. Družine vabljene v
imeli svojih telefonov, ne dajajte jim
stržiški dom na duhovni vikend (z varosebne žepnine. Učimo se skromnosti, stvom za otroke) od 22. do 25. avgusta,
sodelovanja in življenja v skupnosti.
možnost tudi od 15. do 18. avgusta.
Mladi lahko pridete pomagat pri varstvu
PRVI PETEK IN SOBOTA
otrok.
Vabljeni k zakramentom in sveti maši v Otrokom od 5. do 15. leta zelo priporopetek v Črniče. Če kdo želi še dopolniti čam vsebinsko bogat program v »Ede»manjkajoče« prve sobote, lahko opravi nu« v Kanjem dolu. Še je nekaj prostora,
v kateri od sosednjih župnij, ki obhajajo pohitite s prijavo na: 070-539-526. Več
prve sobote še v mesecu juliju (Batuje, informacij je na spletni strani.
Križ - zjutraj, Stomaž, Ajdovščina ...).

