KAMNJE

URNIK VEROUKA

Reden verouk se
začne v ponedeljek, 6. septembra.
Naj bo blagoslovljena vsaka ura!

1. r.
2. r.
3. r.
4. in 5. r.
6. in 7. r.
8. in 9. r.

petek ob 16.00
petek ob 17.00
poned. ob 16.00
sobota ob 9.00
poned. ob 15.00
poned. ob 17.00

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 6. 9.
KAMNJE ob 19.00
Bertrand, redovnik
za † Katarino in Maksa
Kravosa, Skrilje 77
torek, 7. 9.
VRTOVIN ob 19.00
Regina,
za † Jožefa Breclja,
mučenka
Vrtovin 66
sreda, 8. 9.
SKRILJE ob 19.00
ROJSTVO
V zahvalo Materi Božji,
DEVICE MARIJE
p. n. d.
KAMNJE ob 19.00
četrtek, 9. 9.
Peter Klaver,
†† Starše Slokar,
redovnik
Kamnje 12a
petek, 10. 9.
VRTOVIN ob 19.00
Nikolaj Tolentinski,
za †† Vekoslava in Gabrijelo
spokornik
Čermelj, Vrtovin 89
sobota, 11. 9.
SKRILJE ob 8.00
Janez G. Perboyre, za † Jožefa Kravosa,
misijonar in muč.
Skrilje 9
VRTOVIN ob 7.45
12. 9.
za † Stanka Šateja, 30. dan,
23. NAV. NEDELJA Vrtovin 68
Marijino ime
KAMJE ob 10.30
za †† Mirka in Alojzijo
Vodopivec, Potoče 47

ČRNIČE

1. r.
2. r.
3. in 4. r.
5. in 6. r.
7. in 8. r.
9. r.

poned. ob 16.30
torek ob 17.00
poned. ob 15.30
torek ob 14.00
torek ob 15.00
torek ob 16.00

GOJAČE ob 19.00
za † Lenarta Čermelja,
Gojače 8
ČRNIČE ob 19.00
za †† Jelko Bogataj, p. n. d.
ČRNIČE ob 19.00
za † red. Gabrijelo Rebek in
†† sorodnike, p. n. Malovše 12
MALOVŠE ob 19.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. Malovše 39
RAVNE ob 19.00
za † Marijo Bovcon ter za
†† brate in starše, p. n. Ravne 23
ČRNIČE ob 19.00
za † Borisa Remca,
Črniče 35a
ČRNIČE ob 9.00
za † Marico Hvalič in †† Fišer
p. n. Črniče 41
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
23. navadna nedelja, 5. september 2010
Tisti čas so
za Jezusom
potovale velike množice. Obrnil se je in rekel:
"Če kdo pride k meni in
ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok,
bratov, sester in celo
svojega življenja, ne
more biti moj učenec.
Kdor ne nosi svojega
križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj
učenec. Kdo izmed vas,
ki hoče zidati stolp, prej
ne séde in ne preračuna
stroškov, ali ima dovolj,
da ga bo dokončal?"
(Lk 14, 25—33)

Jezus, začenjamo novo veroučno leto. Ti nas poznaš. Veš, da smo
razigrani, klepetavi in vedoželjni, pa ne samo znanja. V tem letu bi
te radi bolje spoznali, želeli pa bi tudi postati dobri prijatelji s teboj in
med seboj. Pomagaj nam na zastavljeni poti, da dosežemo cilj, ki bo
osrečil nas in tebe.

 Za konec

KAZEN - Policist ustavi župnika: »Gospod župnik, na to sem čakal več kot 15 let od
verouka pri vas. Usedite se in takoj za kazen na list dvajsetkrat napišite: 'Obljubim,
da ne bom več vozil prehitro.'«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.kamnje@rkc.si; zupnija.crnice@rkc.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki
Božje
besede
naslednjo
nedeljo:
1B: 2 Mz
32,7—14;
2B: 1 Tim 1,12—17; EV: Lk 15,1—32

Brez veselja ne gre
Blažena mati Terezija goduje prav
danes, na angelsko nedeljo. Prejšnji teden
smo se spominjali stote obletnice njenega
rojstva. Nekoč je zapisala "Jezus terja od
mene samo to, da se zanesem nanj; kajti
samo vanj popolnoma zaupam; njemu se
izročam brez pridržka." Jezus torej terja
samo eno. Njene besede morda najlepše
razložijo navidez kruto Jezusovo zahtevo.
Ali nas Jezus res želi obložiti z mnogimi
bremeni, ali nam ne privošči veselja?
Ena mojih največjih bolečin je, kadar
vidim, da imajo premnogi popolnoma
izkrivljeno podobo o Jezusu in njegovi
Cerkvi. Zahteva, naj sovražimo očeta,
mater, svoje življenje ... je potem samo
še pika na i. Čemu bi šel za Jezusom, če
pa mi ne privošči, da bi užival življenje?
Toda vprašanje, čemu bi šel za Jezusom,
je nujno na začetku novega veroučnega
in pastoralnega leta. Prav to vprašanje je
hotel Jezus vzbuditi v ljudeh. Zato se je –
kot pravi evangelist – obrnil, kajti za njim
je šla velika množica. Treba si je postaviti
vprašanje in iskati odgovor. Jezus ni
ustanovil še ene izmed številnih religij.
Prinaša nam predlog, da lahko gremo za
njim. Če mu nismo pripravljeni popolnoma
zaupati, nam bo na tej poti primanjkovalo
veselja.
Brez veselja pa se takšnega projekta ne
splača začeti. Brez veselja ga ni mogoče
dokončati. Veselje namreč postane nekaj
trajnega šele s popolnim zaupanjem.



Poskusite. Poglejte nekoliko v svoje
življenje. Ali ni veselje postalo
kakor vodni izvir v trenutkih, ko ste
se za nekaj odločili in potem živeli
iz tega zaupanja?
Jezus od nas ne zahteva mnogo
stvari, ampak le eno. Zahteva jo
samo zato, da ne bi zgrešili izvira
veselja.
Nič drugega vam na začetku ne
želim, samo to, da bi v letošnjem
letu odkrili ta izvir in bi se na vaše
obraze naselilo veselje.
župnik

Zapisnik 1. redne
seje ŽPS in ŽGS župnije Kamnje s cerkvenimi sodelavci,
ki je bila dne 12.
8. 2010 ob 20.00 v
prostoru veroučne
sobe v Kamnjah
Navzoči: člani ŽPS in ŽGS iz Vrtovina, Skrilj,
Kamenj in Potoč ter cerkveni sodelavci
Dnevni red:
1. Predstavitev novega župnika in članov novega ŽS
2.Tekoče zadeve
3.Razno

1. Predstavitev

Najprej se je predstavil naš novi g. župnik
Rafko Klemenčič, ki je sklical sestanek in
se vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje. Izrazil je veselje in zadovoljstvo, da
je prišel v župnijo Kamnje. Nato smo se
predstavili člani ŽS in cerkveni sodelavci.

2. Tekoče zadeve

a. Šagra v Vrtovinu dne 15. 8. 2010. Slovesna sv. maša bo ob 9.00 s procesijo,
popoldne koncert v cerkvi ob 17.00. Pevci
imajo vaje za sv. mašo.
b. Verouk se bo začel prvi teden v septembru po ustaljenem urniku. Spovedovanje otrok bo med veroukom kot doslej.
c. Šagra v Kamnjah za praznik sv. Mihaela bo predvidoma 26. 9. 2010. Predlog je, da
se za morebitni koncert povabi pevce sku-

pine Prenova v duhu iz Vipave. 17. 8. 2010
bo sestanek s predstavniki KS Kamnje glede
organizacije družabnega dela ob prazniku.
d. G. župnik pove, da ima že naročene sv.
maše, in pohvali tudi petje pri dnevnih mašah.
e. Dogovor o navadah in poteku sv. maš.
Ure nedeljskih sv. maš ostanejo kot doslej. Delavniške maše so poleti zjutraj, od
septembra dalje bodo zvečer. Člani ŽS se
strinjajo, da župnik po obhajilu za trenutek
sede in se umiri. Še naprej pri mašah molimo kratko Vero. Na koncu delavniških sv.
maš se moli Angel Gospodov.
f. Za vse svete bodo maše in blagoslov pokopališč po ustaljenem urniku. Zjutraj v Skriljah, nato v Vrtovinu in popoldne v Kamnjah.
g. Srečanje zakonskih jubilantov bo predvidoma 19. 12. 2010. Za pripravo srečanja
pomagajo predstavniki Karitas in drugi cerkveni sodelavci.
h. Katehistinji Nevenka in Anja z veroučenci
obiščeta pred božičnimi prazniki starejše ljudi.
i. Ob novem letu bo g. župnik začel z blagoslovom hiš v župniji Kamnje in tudi v Črničah.

3. Razno

a) GOSPODARSKO PODROČJE
- V Vrtovinu je potrebno zamenjati cerkvena okna.
- V Kamnjah je potrebno nabaviti nove spovednice.
- V zakristiji je potrebno končati že začeto
investicijo, in sicer cerkveno uro.
- V Skriljah je neurje odkrilo košček strehe. Župnik poskrbi za popravilo tako, da
pokliče izvajalce, ker je streha v garanciji.
Predlaga se, da bi se naredilo tudi okno za
izhod na streho.
b) PASTORALNO PODROČJE
- Mladinski verouk – župnik se bo potrudil,
da bi zbral mlade, včasih je bil ta verouk
pravilo, danes je izjema.
- Sv. maše pri Sv. Pavlu naj bi se opravile
štirikrat na leto, in sicer: na velikonočni in
na binkoštni ponedeljek, na praznik sv. Petra in Pavla ter po vseh svetih.
- Sv. birma je vsaki dve leti; prihodnja bo
2012. Duhovne vaje bodo tudi odslej v Kanjem dolu poleti 2011 pred pričetkom birmanskega verouka.
- Vsako prvo soboto bo župnik obiskal bolnike.

MLADI – FILMSKI VEČER, SREČANJE
Pridi na predvajanje filma v župnijski
dvorani v Kamnjah v soboto ob 19.30.
Pridi na prvo srečanje mladinske skupine v
Črničah, v nedeljo 12. 9. po maši. Skupina bo vsako 2. in 4. nedeljo po maši.
Bliža se letošnja "Stična mladih" v soboto
18. 9. Letos po potekala pod geslom: "Ozrl
zapisala: Zvonka Črmelj se je vame in me vzljubil." (Mr 10,17). Tudi
letos razgiban in bogat program delavnic
(najdete na www.sticna.net).
Povejte in povabite se med seboj. Prijavite
OBVESTILA:
se (041 862 636, na e-naslov...) najkasneMARIJINO ROJSTVO
je do ponedeljka 13. 9. Cena za prevoz
V sredo na praznik vabljeni
skupaj s prispevkom je letos 10 €.
k sveti maši v Skrilje in v
Povej naprej!
Črniče. V Skriljah pred mašo
priložnost za spoved.
VEROUK
V tem tednu je reden verouk. Čim prej
POVABILO NA VITOVLJE
prinesite manjkajoča spričevala. Cenik
V nedeljo, 12. 9. je ob 16. uri maša - shod ob
učbenikov dobite pri verouku. Najbolje, da
Marijinem rojstvu na Vitovljah. Lepo vabljeni!
denar prinesete kar v ovojnici s pripisom,
za koga je, tako bo šlo čim manj dragoceMOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
V soboto, 11. 9., prijazno vabljeni na Sveto nega časa.
Zelo vabimo k sodelovanju pri pevskem
Goro, letos pod geslom: "Drug drugega
bremena nosite." Lepo je, če se pridružimo zboru, v skupino strežnikov, v skupino mavričarjev, ko bodo pričela srečanja.
skupinam pri molitvi križevega pota od 8.
ure dalje. Sveta maša ob 10.30 s somaše- Letna naročnina na Mavrico je 29 €. Lahko
jo naročite v župniji ali sami po pošti.
vanjem letošnjih duhovniških jubilantov
V ponedeljek takoj po maši se dobimo na
Če bi kdo rad šel z avtobusom, naj se
igrišču v Kamnjah na rokometu.
prijavi v župniku. Prostor bo na avtobusu,
ki gre iz Ajdovščine ob 7.30 (cena 6 €) in
SPOVED ZA VEROUČENCE
pobira ob gl. cesti.
V Črničah bo spoved v soboto, ob 18. uri.
PRIPRAVA NA KRST
V Kamnjah je za tiste, ki niste prišli v soboto,
V torek se začne jesenska skupna priprava možnost v sredo (Skrilje) in četrtek pol ure
staršev na krst 1. ali 2. otroka v Marijini
pred mašo. Obakrat možnost tudi za odrasle.
dvorani v Šturjah ob 20. uri. Starši se za
krst najprej obrnite na domačega župnika. KATEHETSKA NEDELJA
V nedeljo, 12. 9., katehetska nedelja v Črče le morete, se priprav udeležite že med
ničah.
Prinesite s seboj k maši šolske torbe
nosečnostjo, saj je tedaj najbolje poskrbljein
v
njih
kakšen zvezek in knjigo za blagono za varstvo otroka.
slov! Odložite jih kar na kup pred oltar.

c) DRUGO
Oznanila – župnik bo z rednim tedenskim izdajanjem oznanil začel v septembru. Predlaga,
da včasih kdo od faranov napiše kak članek.
- Predlog je tudi, da se enkrat letno organizira farno romanje.
- Čiščenje veroučne učilnice prevzamejo
starši veroučencev (po potrebi).

PEVSKI ZBOR V ČRNIČAH
»On je ustanovitelj naše pesmi,
k Njemu prihajamo in Ga slavimo!«
Vabimo te, da se nam pridružiš na pevskih vajah ob torkih ob 20. uri v veroučni
dvorani. Otroke in mlade pa vabimo,
da se dobimo vsak petek ob 18. uri.
»Pesem skupaj nas drži!«

Pred nami je:
• sobota, 18. 9. – srečanje mladih v Stični
• nedelja. 19. 9. – začetek priprave za
predzakonske pare v Šturjah
• nedelja, 26. 9. – šagra sv. Mihaela
v Kamnjah
• sobota, 9. 10. – srečanje strežnikov
z vse škofije v Budanjah

