
MAČKA – Janezka sprašujejo, če bi rad imel mucko. »Jaz bi jo že imel ampak mama ne mara mačk 
in je ne pusti v hišo.« »Kaj pa oče?« »O ja, njega pa mama spusti v hišo, ja.«

Bogoslužje:

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

ponedeljek, 14. 10.,
Kalist I.,
papež, mučenec

KAMNJE ob 8.00
po namenu darovalca

GOJAČE ob 18.30
v čast Svetemu Duhu in 
Materi Božji, p. n. Pišot, 
Gojače 39a

torek, 15. 10.,
Terezija Avilska,
devica, cerkv. učiteljica

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Gerželja,
Vrtovin 115

ČRNIČE ob 18.30                                   
za vse †† Žigon, Novak
in Pistrin, p. n. Črniče 3a

sreda, 16. 10.,
Marjeta Marija 
Alakok, redovnica

SKRILJE ob 19.00
za † Alojza Habjana
in †† Ciglar, Skrilje 91b

MALOVŠE ob 18.30
za †† Franca in Vincencijo 
Cigoj, p. n. Malovše 35

četrtek,17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
škof, mučenec

KAMNJE ob 19.00
za † Ljuba in mamo Ivano, 
Vrtovin 108    srečanje strežnikov

RAVNE ob 18.30
za † Franca Slejka,
Ravne 27
v Črničah večerna adoracija od 
22.00 do 22.00

petek, 18. 10.,
Luka,
evangelist

KAMNJE ob 19.00
za družine birmancev
in mladih
za † Valerijo in Jožefa 
Lozarja, Kamnje 10a
gost, mladinska in veroučna maša

ČRNIČE ob 15.30
pogrebna za † Danjelo Cigoj,
Črniče 64a

sobota, 19. 10.,
Pavel ob Križa,
duhovnik

Na Sveti Gori ob 16.00
v čast Svetogorski Materi Božji 
in za † Stanka Korona, Črniče 4

ČRNIČE ob 18.30
za †† Antona in vse †† 
Leban, p. n. Italija

DEVETINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 20. 10.,
Koloman,
mučenec

KAMNJE ob 7.30
za † Jožefa in Stanislava Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18
KAMNJE ob 10.30
za † Jelko Cigoj, Vrtovin 36, 8. dan
ČRNIČE ob 12.30
krst otrok

 Za konec

Daj-dam

In med 
potjo so 
bili ozdra-
vljeni. Ko 
je eden 
izmed njih 
videl, da je 
bil ozdra-
vljen, se 
je vrnil in 
z močnim 
glasom 
slavil 
Boga. Pa-
del je na 
obraz pred 
njegove 
noge in se 
mu zahva-
ljeval; in 
ta je bil 
Samarijan. 
Lk 17,14–16

13. oktobra 2019

št. 41/19

osemindvajseta nedelja med letom

Odlomki 
Božje besede 
na naslednjo 
nedeljo
2 Mz 17,8-13
2 Tim 3,14-4,2
Lk 18,1-8

Lahko bi površno rekli, da sta dve vrsti otrok: tisti, ki se znajo 
zahvaliti, in oni, ki se ne. Vendar, ali otroke učimo zahvaljevanja 
zaradi bontona, olike? Učimo jih, da se bodo na sprejeto odzva-
li, odgovorili. Olika je potem le posledica. Lahko jih naučimo, da 
se zahvalijo, a bodo kljub temu ostali pri življenjskem daj-dam.

Privzgojeno vero daj-dam bodo mladi hitro zapustili. Mlada 
Portugalka Aleksandrina de Costa je požrtvovalno ubranila sebe 
in druga dekleta pred nasilneži. Pričakovali bi Božjo nagrado. Pa 
je zaradi tega zbolela in od 19. leta 30 let ostala priklenjena na 
posteljo. Ves ta čas trpljenja je darovala Bogu za njegove načr-
te. Od leta 1942 do smrti 13. oktobra 1955 ni razen vsakdanje-
ga obhajila zaužila nobene hrane ne pijače. Čudež ne da vere, 
vera naredi čudež. To se je zgodilo pri ozdravljenem gobavcu. 
Ozdravljenje preostalih devetih ni pripeljalo do vere. Opravili so 
dolžnosti, z njimi pa se ni nič zgodilo.

Lahko bi rekli, da imamo tudi dve vrsti vernikov. Prve, ki do-
živijo Božjo milost in ostanejo pri tem. In druge, ki na dane 
stvari Bogu odgovorijo. To dar je vere. Pa ne gre za oliko, da se 
Bogu zahvalim. Gre za odgovor osebi. Zato starši otrokom vere 
ne morete dati. Vera je namreč odgovor, ne bonton. In koliko 
odraslih, žal, vzgaja le na tak način. Vero skušajo otroku priučiti 
le kot neko oliko. Kot nekaj za zraven. 

Gobavci, ki se niso vrnili, so bili lahko čisto lepo vzgojeni. In 
tisti, ki se je vrnil, se gotovo ni vrnil samo zato, ker so ga doma 
tako naučili. Vera ni olika. Jezus ne ozdravlja zato, da bi dobil 
nekaj povrnjeno. Nasprotno. Prišel nas je odrešit duhovne lo-
gike daj-dam. 

Kristus ničesar ne pričaku-
je zase. »In med potjo so bili 
ozdravljeni.« Ni užaljen, ker 
se niso vrnili. Začuden je, da 
človek prejeti dar zadrži zase 
in se z njim nič ne zgodi. Od-
govor Bogu je slavljenje. »Ali 
ni bilo nobenega drugega, 



se zgodi, da nikoli zares ne začnemo. 
Ne pričakujmo idealnega razpolože-
nja. Morda se bomo prav zaradi mo-
litve kdaj sprli, morda bomo nervozni. 
Nič hudega. To so normalne preizku-
šnje in tudi znamenje, da je molitev 
res Božja. Satan se boji le tega, da bi 
postala redna.

ROBERT FRIŠKOVEC, MLADINSKA MAŠA
V petek ob 19. uri nas 
bo obiskal zaporniški 
duhovnik Robert Fri-
škovec, tokrat v Ka-
mnjah. Vabljeni k mla-

dinski maši. Mladi, pridite k maši in 
srečanju po njej. Sodelujmo s petjem.
Birmanci in starši, za vas je to del pripra-
ve; pridite k maši in tudi starši na srečanje 
v dvorani. Robert ima zelo široke življenj-
ske izkušnje, marsikaj bo povedal tudi o 
svoji mladosti in poti do osebne vere.

PEVSKE VAJE
Otroci pridite na vaje v Kamnjah v Pe-
tek ob 17.30 (pred mašo). Vaje s kita-
ro za pred tretjo nedeljo v mesecu. V 
Črničah otroci pridite na vaje v nedeljo 
takoj po maši.

VEROUČNA MAŠA
v petek pri mladinski maši v Kamnjah.

ROMANJE NA SVETO GORO
Skupaj poromajmo k 
Svetogorski v soobo-
to. Veliko stvari imamo 
za izprositi. Letos bomo 
še posebej prosili, da bi 
povezana molitev pre-

kvasila družine in mlade, ki se pripravlja-
jo na zakonsko in družinsko življenje.
Peš romanje: Tako kot lani lahko gre-
mo vsak od svojega hišnega praga, 
lahko se pridružite pozneje. Skupaj se 
dobimo: na Svetem Pavlu ob 7.30 
in ob 8.20 pri cerkvi na Ravnah. 

POPOLDANSKI IZLET
danes zaradi pogreba v Vrtovinu odpade.

MOLITEV DESETKE
Nekaj odzivov že dokazuje, da pre-
prosta, vendar redna molitev desetke 
doma »premika gore«. V teh časih je 
to gotova najpomembnejše sred-
stvo glede na vse, kar doživljamo.
Še posebej prosim družine, ki ste 
obremenjene s šolskimi in obšolskimi 
obveznostmi, da vztrajate in si izbori-
te tistih dobrih pet minut.
V družini niso vedno vsi pripravljeni. 
Če koga ni zraven, v miru zmolite de-
setko, naj se pridruži, kdor hoče. Po-
membno je, da sta vsaj dva in da mo-
lite za izžrebano družino. Če čakamo, 
kdaj bo primeren čas ali razpoloženje, 

da bi se vrnil in počastil Boga, razen 
tega tujca?«

Na obiskih se mi ljudje pogosto ka-
kor opravičujejo: »Veste, ne hodim 
ravno pogosto k maši, vendar pa ni-
komur ne želim nič slabega …« Na 
drugi strani v spovednici poslušam: 
»Hodim redno k maši, molim, otroke 
sem vzgojil, kakšnih posebnih gre-
hov pa se ne spomnim … Morda ka-
kšna slaba misel …« Ne prvo ne dru-
go ni vera. Kdor je z Bogom in daje 
odgovor na prejeto ljubezen, bo imel 
kaj povedati o tem odnosu. In kdor 
je v odnosu z drugim, v tem pada, 
greši. Kdor ne pada, je sam. Njegova 
vera je ohranjanje daj-dam, tudi če 
je to lepo pobožno pobarvano.

Molitev, ponavljanje »istih zdrava-
marij« ni daj-dam. Če bomo to počeli 
z računico, ne bo trajalo dolgo. Ravno 
nasprotno. Molitev me osvobaja vsa-
kega naivnega pričakovanja. Z vde-
lano sledjo molitve v srcu v življenju 
ne bom razočaran ne nad ljudmi ne 
nad Bogom.

župnik

Lepo vabljeni v čim večjem številu, 
tudi mladi, hoja bo zmerna. Malica iz 
popotne torbe. Za peš romanje ni 
treba prijav, lahko pa okvirno spo-
ročite za prevoz z avtobusom nazaj.
Avtobus bo odpeljal ob 14. uri z 
avtobusne postaje v Dobravljah in 
pobiral po vaseh do Črnič. Prijavlje-
nih je 16. Prispevek bo okr. 10 € 
glede na število.
Na Sveti Gori se zberemo v cerkvi pri 
skupni molitvi ob 15.30. Za molitev 
se dogovorite člani molitvenih skupin. 
Možnost za sveto spoved. Sveta maša 
bo ob 16. uri. Vračamo se po 17. uri.

SREČANJE STREŽNIKOV
Jeseni se še nismo dobili. Vabljeni 
vsi strežniki. Pridite v četrtek, ta-
koj po maši v Kamnjah, na srečanje 
ob igrah, kvizu in prigrizku. Končali 
bomo do 20.30. 

ZAKONCI
Srelanje tretje zakonske skupine j v 
sredo, ob 20. uri v Kamnjah.

MISIJONSKA NEDELJA
Letos jo zaznamuje poseben pape-
žev poziv k prenovi naše krščanske 
drže. Ne gre le za pomoč ljudem 
v Afriki, Aziji in drugod, ampak za 
spremembo našega krščanskega 
razmišljanja. Nedelja zato nosi na-
slov: Krščeni in poslani. V nedeljo 
ne bomo imeli namenske nabirke za 
obnove, nabirka gre za misijone.

KRST OTROK
V nedeljo bo v Črničah 
ob 12.30 prejela sveti 
krst Iza Ušaj, hči Ju-

rija in Lucije, Črniče 52a. Krstil jo bo 
njen stric, duhovnik Niko Čuk. Nje-
no družino priporočamo v molitev.

VINCENCIJEV KOLEDAR
Prostovoljci Misijonske družbe na 
Mirenskem Gradu bodo v nedeljo 

po maši predstavili letošnji Vincencijev 
koledar. Lahko ga boste kupili, izkupiček 
gre kot vsako leto za konkretne potrebe 
ljudi, ki jim prostovoljci pomagajo.

10. TERČELJEV SHOD
bo na misijonsko nedeljo v Logu ob 17. 
uri; uro prej možnost za spoved, pol ure 
prej rožni venec. Lepo vabljeni.

EVROPSKO SREČANJE MLADIH - VROCLAV
Po božiču, za novo leto. Mladi se lahko 
prijavite v pripravljalno ekipo ali kot ro-
marji. Cena prevoza za pripravljalno sku-
pino je 90 €, za romarje pa 100 €. Na 
Poljskem bo potrebno poravnati še zne-
sek namestitve okoli 65 €. Več informacij 
na esm@katoliskamladina.si. Rok prijave 
je 1. december oz. do zapolnitve mest.

SKRB ZA CERKEV
V Črničah je 27. oktobra,  na hvaležni-
co, na vrsti podružnica RAVNE.
V Kamnjah je bil objavljen razpored od 
decembra, ni sprememb.
Hvala vsem, ki skrbite. Na spletni strani 
so tudi napotki. Pomembno je, da je pri 
krašenju razlika med navadnimi nede-
ljami in prazniki. Na navadne nedelje ne 
pretiravamo s količino cvetja, naj ne bo 
več kot za praznike. Središčno mesto v 
cerkvi ima glavni, to je daritveni oltar, 
kjer se  obhaja evharistija.

Pred nami je:
• nedelja, 20. 10., misijonska nedelja; Ter-
čeljev shod;

• nedelja, 27. 10., hvaležnica, celodnevno 
češčenje v Črničah;

• nedelja, 3. 11., zahvalna nedelja, prazno-
vanje jubilantov v Črničah;

• sobota, 9. 11., srečanje za birmance v Vipavi;
• sobota, 16. 11., srečanje za očete bir-

mancev in moški večer, gost Vili Lovše;
• petek, 22. 11., sveta Cecilija, srečanje in 

praznovanje cerkvenih pevcev.


