Nameni svetih maš:
ponedeljek, 13. 9.
Janez Zlatousti,
cerkveni učitelj

torek, 14. 9.
POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA
sreda, 15. 9.
Žalostna
Mati Božja
četrtek, 16. 9.
Kornelij in Ciprijan,
škofa in mučenca

petek, 17. 9.
Robert Belarmino,
cerkveni učitelj
sobota, 18. 9.
Irena,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Stanislava in †† starše
Kompara, Kamnje 17
VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 114b
SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d
KAMNJE ob 19.00
†† starše Vodopivec,
Kamnje 6a
VRTOVIN ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Vrtovin 58
(v Stični: Za mlade v župnijah)

GOJAČE ob 19.00
za † Stanka Krkoča,
Gojače 33
ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Peršič,
Črniče 25
MALOVŠE ob 19.00
za † Lenarta Čermelja
in † Verico p. n. d.
ČRNIČE ob 19.00
za † Cecilijo Ušaj,
p. n. Črniče 67b
RAVNE ob 19.00
za † Jožefa in Angelo Slejko,
Ravne 33
ČRNIČE ob 19.00
Po namenu

KAMNJE ob 7.45

19. 9.
za † starše Bratina,
25. NAV. NEDELJA Kamnje 44

KAMJE ob 10.30
v čast Svetemu Duhu za
šolarje - krst otroka

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Pavlo in Rudolfa
Kosovela, Črniče 79
za župnijo

MLADO DEKLE MED BLAŽENIMI
26. septebbra bo v Rimu razglašena nova blažena, Chiara Luce Badano. Chiara je bila
mlada Italijanka, rojena v Savoni in je umrla 7. oktobra 1990, po hudi bolezni, stara
komaj 18 let. Eden od zdravnikov je v zadnjih dneh njenega življenja komentiral: "Njen nasmeh in njene velike
svetle oči so nam dokazovali, da smrti ni, da je samo
življenje."
In še njen zadnji dar, ki ga je želela darovati: Njeni roženici so presadili. Danes dve mladi dekleti,lahko vidita
zaradi Chiare Luce. Vsem, ki so jo obiskovali, je delila
vedrino, mir in veselje. Prijateljem je takole sporočila:
„Mladi smo prihodnost. Jaz ne morem več teči, želim pa vam predati štafeto. Samo eno
življenje imate in splača se ga dobro izkoristiti.“

 Za konec

LUNIN MRK – Ob koncu pouka je učiteljica dejala: "Otroci, ne pozabite, da si ob
20.17 ogledate popolni lunin mrk, o katerem smo se včeraj pogovarjali!"
"Na katerem programu pa?" je vprašal Mihec.
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
24. navadna nedelja, 12. september 2010
On pa je očetu odgovoril:
»Glej, toliko
let ti služim
in nikoli nisem prestopil
tvojega ukaza, pa mi še
nikoli nisi dal kozliča, da
bi se poveselil s svojimi
prijatelji. Ko pa je prišel
ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.« On pa je rekel:
»Otrok, ti si vedno pri
meni in vse, kar je moje,
je tvoje. Vzradostiti in
poveseliti pa se je bilo
treba, ker je
bil ta, tvoj
brat, mrtev
in je ožível,
ker je bil izgubljen in je
najden.«
(Lk 15, 29—32)
Odlomki
Božje besede
naslednjo
nedeljo:
1B: Am 8,4-7;
2B: 1 Tim 2,1-8;
EV: Lk 16,1-13

Niti lačni niti siti
Ali ste kdaj pomislili, kaj je izgubljenega
sina pripeljalo domov? Mar ni bila to
lakota? Da, prav lakota, ga je pripeljala
nazaj k sreči. »Koliko najemnikov mojega
očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj
umiram od lakote« (Lk 15,17).
Živimo v času izgubljenih drahem, ovac,
sinov. Veliko je bolečin. Ali verjamem,
da me Bog kdaj lahko išče prav skozi
pomanjkanje? Živimo v času lepih fasad
in zunanjega miru. Za fasadami se skriva
mnogo stisk. Hkrati živimo v času, v
katerem se rojeva veliko dobrega, vendar
to običajno ni zajeto v dnevna poročila.
Tako se nam dogaja, da je bolečina
zakrita, obenem pa je zakrito tudi mnogo
lepega in mnogo veselja do življenja.
Nekdo je dejal, da živimo v času, ko nismo
niti lačni niti siti, nismo nesrečni
niti srečni. In v takem ozračju
uspevajo reklame. Morda je imel
izgubljeni sin srečo, da ga niso
zamotile dnevne novice, igre in
ponudbe. Ob njih bi se kar navadil
živeti v pomanjkanju. Pozabil bi na
očetov dišeči kruh. Imel je srečo,
da je občutil, kaj je lakota. Imel je
pogum, da si je upal zahrepeneti
po lepšem življenju. Odločilna pa
jje bila izkušnja iz mladosti, saj ni
imel pokvarjene podobe o svojem
očetu. Zaupal je, da je še vedno
usmiljen, verjel je, da ga ima rad.
Zato se je zmogel znova podati na
pot.



Težava sodobnega človeka je
torej težava lakote. Nezadovoljen
je, a vendar še premalo lačen, da bi
verjel v ljubezen Nekoga, o katerem
so mu v mladosti pripovedovali, da
je dober.
Jezus govori o veselju, o velikem
veselju, ko človek najde tisto pravo,
resnično srečo. Tako smo spet
pri temi prejšnje nedelje. Koliko
je veselja pri naših pobožnostih,
izpolnjevanju zapovedi, vzgoji v veri,
odločitvah? Brez veselja postaja
vera vedno bolj in zgolj moralizem.
Če je Jezus začel »projekt Cerkev«
le zato, da ne bi bili niti lačni niti siti,
potem se ne splača ne sv. maša ne
verouk in ves ostali trud. Za vsem
tem se vendar skriva neizmerno
več. Ne pustimo se zamotiti, da
bi ostali le nekje na varni sredini.
Človek živi, da bi imel izpolnjeno
srce.
župnik Rafko

Leto dobrodelnosti
in solidarnosti
Potem ko smo
se pripravljali in
doživeli slovenski evharističnikongres,
so
slovenski škofje
določili, da bo
leto
2010/11
posvečeno krščanski dobrodelnosti in solidarnosti. Potekalo bo pod
geslom »Nosite bremena drug
drugemu« (Gal 6,2).
Splošnio cilj leta je umestitev in
utrditev karitativne razsežnosti v
življenje vsakega kristjana in v
vse pore občestvenega življenja.

Bogoslužje, oznanjevanje in karitativnost po logični poti peljejo v
četrto razsežnost, to je v solidarno SKUPNOST. To je smisel vzklika
na koncu svete maše: "Pojdite v
miru." Maša pelje dalje, v raznašanje miru, v poslanstvo.

K
KAJ
POMENI?
P
Č
Čeprav
smo zaključili z letom evk
haristije, bomo v
h
oznanilih občasno
o
dali kakšen pred
prost odgovor na
p
vprašanja, ki se
v
morda ponavljajo
m
ob obhajanju bogoslužja.
služja V zvezi z letom solidarnosti morda odgovor na zelo vsakdanje
vprašanje:
1. Kaj pomeni ime "maša"?
Gremo k maši, bili smo pri maši,
hodim k maši... Beseda prihaja iz
zadnjega dele svete maše iz duhovnikove odslovitve: "Pojdite v miru"
izvirno latinsko: "Pojdite, poslani ste
(missa est - missa maša)
2. In kaj potem pomeni
"Pojdite v miru"?
Nikakor ne "pojdite brez prerivanja"
ali pa "opravili ste nedeljsko dolžnost, sedaj ste lahko mirni". Izvirno
v latinsščini odslovitev pomeni: "Pojdite, poslani ste." Te zaključne begredo bolj v pomen:
sede gred
"Pojdite in nosite v sebi
nesite ga tudi drumir, ne
gim, pojdite in širite
Kristusov mir, graKris
dite skupnost..."
di

OBVESTILA:
ŽUPNIJSKA KARITAS
Srečanje Župnijske karitas v Črničah v
sredo ob 20. uri.
STIČNA MLADIH
V soboto gremo na srečanje mladih v
Stično. Do ponedeljka zvečer se še lahko
prijavite za avtobus. Povabite drug drugega. Odhod avtobusa iz Črnič ob 7.20,
ustavi še v Potočah.
Geslo letošnje »Stične« je: »Ozrl se je
vame in me vzljubil.« (Mr 10,17). Program
najdete na www.sticna.net). Cena za prevoz skupaj s prispevkom je 10 €. Vrnemo
se okoli 20. ure.
PRIPRAVA ZA PREDZAKONSKE PARE
Začetek v nedeljo, 19. 9. ob 16. uri v
Šturjah (Marijina dvorana ob cerkvi).
Priprava ni zgolj "tečaj", namenjena je tudi
parom, ki še niste neposredno pred poroko,
spodbuda za medsebojni pogovor in graditev
živega odnosa.
Za obisk ni potrebna predhodna prijava.
VEROUK
V torek ima ta 7. in 8. r. v Črničah zaradi
šolskih obveznosti izjemoma verouk uro
kasneje skupaj z 9. r. Ostali po urniku.
MAVRIČNI KROŽEK
Počitnice so minile in Mavrica nas spet
vabi k srečanjem. Če si želiš z nami prebirati Mavrico, pisati
ali risati na
temo, ki jo
predlaga vsak mesec, ter ustvarjati letnim
časom in cerkvenemu letu primerno, se
nam pridruži. Naročilo Mavrice ni obvezno,
je pa zaželeno.
V Črničah se bomo srečevali prvo in tretjo nedeljo v mesecu po maši v veroučni
sobi. Na prvem srečanju vsak mavričar
rispeva 5 € za materialne stroške.
Tudi v Kamnjah vabljeni v skupino mavričarjev. Prvo srečanje bo še objavljeno.

STREŽNIKI
Vsi strežniki iz Skrilj, Kamenj in Vrtovina se
dobimo na srečanju v četrtek ob 18. uri v
župnišču v Kamnjah. Po maši nogomet na
igrišču.
V vrstah strežnikov pričakujejo nove kandidate. Tisti, ki bi v obeh župnijah želeli
postati strežniki, naj starši sporočijo pri
verouku, lahko tudi kar pridete (Kamnje) na
četrtkovo srečanje.
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!«
KATEHETSKA NEDELJA
V nedeljo, 19. 9., bo katehetska nedelja
v Kamnjah. Prav je, da začnemo leto s
skupno prošnjo k Svetemu Duhu. Vesel
sem, da ste starši dali tudi poseben mašni
namen za to nedeljo.
Veroučenci, prinesite s seboj k maši šolske
torbe in v njih kakšen zvezek in knjigo za
blagoslov! Odložite jih kar na kup pred
oltar.
PRIPRAVNIKI ZA DIAKONAT
Bogoslovec Blaž Batagelj iz Kamenj je bil
na Sveti Gori v soboto sprejet med pripravnike za diakonat in prezbiterat. Tako vstopa
v zadnje obdobje priprave pred diakonskim
posvečenjem. Spremljajmo ga z molitvijo.

Pred nami je:
• nedelja, 26. 9. – šagra sv. Mihaela
v Kamnjah
• sobota, 9. 10. – srečanje strežnikov
z vse škofije v Budanjah
• nedelja, 17. 10. - Slovesnost ob pesmih
Filipa Terčelja v Logu pri Vipavi ob 16. uri

