
 Za konec
MOLITEV –  Katehet: »No Lukec, povej, ali pri vas doma molite preden sedete h kosilu.« 
»Pri nas ne molimo, naša mama zelo dobro kuha.«

ponedeljek, 3. 10.,
Kandida, 
mučenka

BATUJE ob 19.00
za † Jožefa in Elviro Humar, Batuje 8
v Šempetru: 
za †† Bavčar in Ščukovt, Selo 30

torek, 4. 10.,
Frančišek Asiški,
redovnik

VRTOVIN ob 19.00    
za †† Kandus, Vrtovin 45
od 18.45 možnost z spoved, po maši češčenje
v Šempetru: 
za †† Bratina, Vrtovin 17

sreda, 5. 10.,
Marija Favstina 
Kowalska, redovnica

ČRNIČE ob 18.00  (p. Vid Lisjak) od 17.30 možnost za spoved
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo 
za 10. obletnico molitvene skupine
za † Janka in † ženo Milko Rebek, Gojače 45, 1. obl
po maši péte  litanije in blagoslov
SKRILJE ob 19.00
za † Jožeta Besednjaka, Skrilje 74, 30. dan

četrtek 6. 10.,
Bruno,
redovnik

KAMNJE ob 19.00 od 18.30 možnost za spoved, po maši češčenje
v zahvalo Materi Božji za starše in za življenje, Kamnje 38
v Šempetru: 
za †† Lozar, Skrilje 56

petek, 7. 10.,
Rožnovenska 
Mati Božja

ČRNIČE ob 19.00  od 18.30 možnost za spoved po maši češčenje
za † redovnico Gabrijelo, † sestro Niko 
in † brata Stanka Rebek, Malovše
KAMNJE ob 20.00 
molitev ob križu SDM in srečanje mladih
v Šempetru: 
a † Emila in vse †† Leban. Črniče 26, p. n. Argentina

sobota, 8. 10.,
Benedikta, mučenka

na romanju v Novi Štifti, po namenu

OSEMINDVAJSETA
NEDELJA 
MED LETOM,
9. 10.,
Janez Leonardi, 
redovnik

BATUJE ob 8.00
za župnijo
KAMNJE ob 9.30 
za †† starše in brata Krkoč, Potoče 21b
ČRNIČE ob 11.00
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Črniče 78a
po maši krst otrok
v Šempetru: 
za zdravje, p. n. Črnice 24

š»Pri nas ne molimo, naša mama zelo dobro kuha.«

Kakor gorčično zrno

Odlomki 
Božje besede
na naslednjo 
nedeljo:
1. berilo:
2 Kr 5,14–17
2. berilo: 
2 Tim 2,8-13
evangelij: 
Lk 17,11–19

Gotovo ste že srečali majhne in preproste ljudi, ki so 
zmogli delati velike stvari. Koliko bolnih, koliko mater in 
očetov, koliko prikrajšanih je, ki gredo skozi nerazumljive 
preizkušnje, ostajajo vedri in dejansko premikajo gore. Kakor 
gorčično zrno se ne bahajo se s svojimi deli ampak živijo, kar 
Jezus omenja: »Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar 
smo bili dolžni narediti.«

Presenečeni bomo, ko bomo onkraj smrti videli majhne 
ljudi, ki so dejansko peljali zgodovino naprej. Mi pa mislimo, 
da jo peljejo velike osebnosti. Kdor je majhen kakor gorčično 
zrno, ima dovolj prostora za drugega. Kdor pa je velik, je 
vedno bolj sam.

Vsako leto bolj vidimo, kako je vera povezana s skupnostjo. 
Ko se vera ohladi, odteče pripadnost drug drugemu, 
pripadnost Cerkvi, nedeljski maši. Človek začne živeti iz 
lastnih rezervoarjev. Toda ti imajo omejeno prostornino. Vera 
pa te vključi v krvotok ljubezni.

Papež Frančišek je dejal, da je rožni venec šola vere. Kakor 
je treba v šolo hoditi redno in šele sčasoma postaneš razgledan, 
tako je treba v molitvi vztrajati in ponavljati. Vera je dar. Mi 
samo naredimo prostor. Postaneš majhen, da lahko Bog, najde 
mesto. In to se dogaja, ko ponavljamo besede rožnega venca. 
Ni treba, da jim naporno sledimo s svojimi mislimi. Ko ponavljaš 

in ponavljaš, 
se zgodi ravno 
obratno. Misli 
na začetku niso 
zbrane, niti ni 
treba da bi bile. 
Te se šele kasneje 
začnejo sestavljati 
in postanejo 

»Ne, oče 
Abraham, 
temveč, 
ako poj-
de do njih 
kdo izmed 
mrtvih, 
se bodo 
spokori-
li.« Rekel 
pa mu je: 
»Ako ne 
poslušajo 
Mojzesa in 
prerokov, 
ne bodo 
verjeli, 
tudi če kdo 
od mrtvih 
vstane.« Lk 
16,30–31

šestindvajseta nedelja med letom, rožnovenska
2. oktobra 2022
40/22



zbirate pri skupni molitvi. Povabite se 
še kje in pridite skupaj.

MOLITEV IN DRUŽENJE MLADIH
Vsi mladi, povejte si med seboj in pri-
dite v petek ob 20. uri v Kamnje. K 
nam bo prispel križ svetovnega dneva 
mladih. Visok je 380 in širok 175 cm. 
Hvala mladim, ki ste že pripravili zelo 
lepo molitev z veliko petja. Med moli-
tvijo bo možnost za spoved ali pogo-
vor. Povabi osebno še koga. Po molitvi 
(slabo uro) se dobimo na druženju v 
župnijski dvorani. Povej naprej.

KATEHEZE ZA MLADE 18+
V soboto, 8. okto-
bra, ob 20. uri bo v 
cerkvi v Šturjah prva 
kateheza »Vstani in 
hodi«.
Vodila jih bo Anja 

Kastelic enkrat mesečno. Iz osamlje-
nosti v odnos; iz suženjstva v svo-
bodo; iz zaljubljenosti v ljubezen; iz 
erosa v dar; iz smrti v življenje; iz ra-
njenosti v odpuščanje; iz brezbrižno-
sti v ljubezen do bližnjega; iz časnosti 
v večnost.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Poskrbimo za redno mesečno spoved, 
češčenje in molitev. Posebej spodbujam 
starše, da poskrbite za to redno zakra-
mentalno življenje in mesečni ritem, ki 
bo otrokom globok pečat za kasneje.

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem tokrat v Kamnjah že v če-
trtek dopoldne, v Batujah in Črničah 
pa v petek. Sporočite, če bi še kdo 
želel obisk ali če sem koga spregledal.
 
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto romamo, še dvemesti sta 
prosti. Odhod avtobusa ob 7. uri iz 
Črnič, pobira še v Selu, Vrtovinu, 
Potočah in Dobravljah. Vračamo se 

navdih. Molitev je pogovor duše z 
Bogom. Vera je dar in je sad molitve. 
Zato je treba začeti in vztrajati, ne 
pa čakati,  ko bomo imeli čas ali 
čakati, da se bomo lahko od vsega 
hitenja zbrali in umirili. 
Če kdaj, potem so prav ti časi 

najbolj primerni za rožni venec. 
Saj potrebujemo najprej notranji 
počitek in notranji stik. Ponavljanje 
Zdravamarij je v nebesih kakor 
glasba, ki te napolnjuje. Na zemlji 
je ne slišimo, sčasoma pa smo tudi 
tu napolnjeni z njeno lepoto. Ko 
začneš moliti rožni venec, kmalu 
nisi več sam. Vključen si v nevidno 
skupnost. Toda treba je najprej 
začeti in vztrajati. In gorčično zrno 
bo počasi začelo rasti.

župnik

MESEC ROŽNEGA VENCA
Z oktobrom vas spet spodbujam, da 
obnovimo molitev rožnega venca. 
Potrudimo se in pridimo med tednom 
in v nedeljo malo prej v cerkev ter se 
pridružimo molitvi. Hvala vsem, ki po-
skrbite, da je pred vsako mašo moli-
tev.
K sodelovanju vabljeni tudi otroci in 
družine.

MOLITEV V GOJAČAH in MALOVŠAH
Vsako nedeljo v oktobru moli-
tev rožnega venca skupno Go-
jače in Malovše ob 15. uri.
Začnemo danes v Malovšah, naprej po 
dogovoru. Pridimo skupaj.

ZAHVALNA MAŠA
V Črničah bo v sredo, 5. oktobra, ob 
18. uri zahvalna maša ob obletnici mo-
litvene skupine. Med nami bo rojak p. 
Vid Lisjak. Po maši bodo péte litanije 
in blagoslov. Lepo vabljeni. Res je lepo 
in v teh časih zelo dragoceno, da se 

okrog 19. ure. 
Prispevek je 25 
evrov na osebo 
za prevoz in ko-
silo (tokrat brez 
pijače).
Glavni namen romanja je obisk gro-
ba Magdalene Gornik na Gori nad 
Sodražico. Trenutno je med slo-
venskimi pričevalci najbliže, da bo 
postala nova slovenska blažena. 
Njena pot mistikinje, zaznamova-
ne z veliko trpljenja, mnogimi izre-
dnimi darovi in čudeži je bila pre-
cej nepoznana. To je bila tudi ena 
od uresničenih prerokb, s katerimi 
jo Bog obdaroval. V zadnjem času 
njen grob obiskuje vedno več dru-
žin. Tudi mi se ji bomo priporočili.
Pot bomo nadaljevali do Nove Štifte, 
kjer bomo obhajali sveto mašo. V 
Ribnici bomo imeli skupno kosilo. 
Drugi del romanja bo obisk Kočevske 
Reke, tamkajšnje nove cerkve, ki 
stoji kot znamenje številnih poruše-
nih cerkva na Kočevskem in spomin 
na nešteta grozodejstva. Tamkajšnji 
župnik nam bo predstavil zgodovi-
no Kočevarjev, povojno dogajanje 
in sedanje stanje tega konca naše 
dežele. Kočevskega Roga tokrat ne 
bomo obiskali, da ne bo treba hiteti 
in bomo lahko v miru romali.

SKUPINA KRŠČANSKI MOŽJE
Dobimo se spet v soboto ob 20. uri 
v samostanski kapeli v Križu, potem 
nadaljujemo s pogovorom v samo-
stanskih prostorih. Pridi zraven.

KRST OTROK
V nedeljo bo v Črničah pre-
jel sveti krst Kristjan Koso-
vel, sin Andreja in Mojce iz 

Črnič. Njegovo družino priporočamo 
v molitev.

SREČANJE ZA ZAKONCE
V soboto, 15. oktobra, po maši bo v Selu 
srečanje za zakonce. Spoznali boste dru-
štvo Družina in Življenje, ki že 20 let skrbi 
za tkanje odnosov med zakonci in deluje 
po zakonskih skupinah. Naj bo to prilo-
žnost, da si vzameta čas samo za vaju.

PREPREČEVANJE OKUŽB
Še vedno niso predpisane posebne 
omejitve, vendar se glede na razmere 
zelo priporoča, da poskrbimo za prepre-
čevanje okužb. V zaprtih prostorih je 
priporočena uporaba mask in prezrače-
vanje. Tako naj ne bo nikomur nerodno, 
če med bogoslužjem nosi masko. Tudi 
razkuževanje rok in samotestiranje je 
še vedno pomembno in če nismo zdravi, 
po presoji ostanemo doma.
KARITAS – TRŽNICA OBLAČIL
Vipavska območna Karitas vas prijazno 
vabi na jesensko tržnico rabljenih otro-
ških oblačil
v sredo, 5. oktobra, od 15. do 17. ure  
pred Centrom karitas Ajdovščina, Vipa-
vska cesta 11, Ajdovščina. Prispevek za 
vsak kos je 2 evra. Izkupiček bo šel v 
dobrodelne namene.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo 
darovali v Kamnjah 295, v Črničah 216, 
v Batujah pa skupaj 239 evrov. Za cer-
kev v Gojačah darovalec 100 evrov.

NABIRKE
Prihodnjo nedeljo bo v Batujah in Selu 
nabirka za stroške verouka, kot je bilo 
že v navadi. V Kamnjah pa bo zaradi 
šagre kvatrna nabirka, ki jo oddamo 
naprej, prihodnjo nedeljo.

Pred nami je:
• sobota, 22. oktobra, (peš)romanje na 

Sveto Goro, maša popoldne ob 16. uri.


