Nameni svetih maš:
ponedeljek, 18. 10. KAMNJE ob 19.00
Luka,
za †† starše Lozar ,
evangelist
Kamnje 10a
torek, 19. 10.
VRTOVIN ob 19.00
Pavel od križa,
za † Alojza Nevredna,
redovnik
Vrtovin 114
sreda, 20. 10
SKRILJE ob 19.00
Irena (Mira),
za † Stanislava Minkuža,
mučenka
Potoče 12
četrtek, 21. 10.
KAMNJE ob 19.00
Uršula,
za †† Batagelj,
mučenka
Potoče 35
petek, 22. 10.
VRTOVIN ob 19.00
Marija Saloma
v zahvalo, po namenu,
svetopisemska žena Vrtovin 25a
sobota, 23. 10.
SKRILJE ob 8.00
Janez Kapistran,
Za †† Vinka, Stanka in Albino
duhovnik
Bratina, Skrilje 37
KAMNJE ob 7.45
24. 10.
za † Valerijo Lozar,
30. NAVADNA,
Kamnje 62
MISIJONSKA
KAMNJE ob 10.30
NEDELJA
za † Jožeta Rijavca,
Kamnje 5

GOJAČE ob 18.00
za †† Lidijo in Ladislava
Cigoj, Gojače 38
ČRNIČE ob 18.00
za † Danila in †† starše
Brankovič, p. n. Vipavski Križ
MALOVŠE ob 18.00
za † duhovnika Janka
Krkoča, p. n. sorodniki
ČRNIČE ob 18.00
za † Slavico Fišer,
p. n. Črniče 24
RAVNE ob 18.00
za † Alojza Košuta,
Ravne 13
ČRNIČE ob 18.00
za † Alojza Podgornika,
Črniče 12
ČRNIČE ob 9.00
za † Angelo Modrijan,
p. n. Gojače 21
za župnijo

FILIP TERČELJ JE PRIČEVALEC
PRISTNE IN POLNOKRVNE VERE
• Terčeljeva vera je bila klena in evangeljska,
• v vsem je dal Bogu prvo čast in v Kristusu našel
pot za sprejemanje ljudi,
• ni poznal delitve na cerkveni prostor in svet,
• molitev, mašo in vse liturgično dogajanje je povezoval z darovanjem za svoj ubogi in tlačeni narod,
• tako kot za druge primorske Čedermace je tudi
zanj veljalo: če bi zatajil narod, bi zatajil vero.

Pred nami je:
• ponedeljek, 25. 10., srečanje ŽPS v Črničah
• žegnanjska nedelja, 31.10., celodnevno
češčenje v župniji Črniče
• nedelja, 7. 11., zahvalna nedelja, praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah
• nedelja, 14. 11., sprejem novih strežnikov
• sreda, 3. 11., predavanje s. Mateja Kraševec

 Z a konec
MOTIVACIJA - »Kako vam je uspelo pripraviti moža do tega, da je pokosil zelenico pred hišo?«
»Čisto preprosto. Po večerji sva malo posedela in se pogovarjala o spomladanskih opravilih. Pa sem rekla,
da mi je soseda pred nekaj dnevi dejala, da je za tako delo prestar!«

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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
29. navadna nedelja, 17. oktober 2010
»V nekem
mestu je bil
sodnik, ki se
ni bal Boga
in se ni menil za človeka.
In v tistem mestu je bila
tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila:
›Pomagaj mi do pravice
proti mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri
sebi: ›Čeprav se ne bojim
Boga in se ne menim za
človeka, bom tej vdovi,
ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovat.‹
« In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi
krivični sodnik! Pa Bog
ne bo pomagal do pravice
svojim izvoljenim, ki noč
in dan vpijejo k njemu?
Bo mar odlašal? Povem
vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda
ali bo Sin človekov, ko
pride, našel vero na
zemlji?«
(Lk 18,2—8)
Odlomki Božje besede
prihodnjo nedeljo:
1. ber.: Sir 35,12—14.16—18
2. ber.: 2 Tim 4,6—8.16—18
evangelij: Lk 18,9—14

Kurilna sezona
Jezus je spet malo izzivalen. V svojih prilikah večkrat vzame za zgled krivične ljudi
in moralno pokvarjene odnose. Kar spomnimo se: nespametni bogatin, lakomnež, prebrisani hlapec, hudobni viničarji, izgubljeni
sin, tokrat krivični sodnik. Ljudje znamo biti
zelo zavzeti, ko imamo potrebo ali ko se pojavi priložnost. Kje pa je ta zavzetost, ko
gre za to, ali bomo to življenje samo odživeli ali bomo verjeli evangeliju?
In tu je bistvo vprašanja, ki ga Jezus ne
postavlja iz radovednosti, ampak nam, ki
poslušamo: Ali bo Sin človekov, ko pride,
našel vero na zemlji? Ne gre za to, ali bodo
tam hladni zapisi v župnijskih matičnih knjigah, ne gre za golo statistiko obiska, obhajil. Gre za vprašanje ognja, veselja, zavzetosti. Če je vera, je tudi vztrajnost. Vdova je
verjela v to, kar je delala. Ni bila ena tistih,
ki le tarnajo ali pa se samo sklicujejo na
vpliv današnje družbe: »Ja, kaj pa hočemo,
družba je danes taka, nimamo moči, nimamo vpliva …« Zato je prihodnja misijonska
nedelja danes še kako aktualna.
Letos sem prvič pomislil, da je
misijonska nedelja vedno nekje
pred začetkom kurilne sezone.
Kristjani smo lahko podobni
človeku, ki bi se le jezil na
mraz in tarnal, da so nastopili taki (zimski) časi.
A vsi vemo, da brez ognja
ne gre. Še več, prav peč,
ognjišče ogenj ljudi poveže skupaj. Vdova iz evangelija je mislila na kurjavo in



jo je našla. Gotovo ji ni bilo žal, ker je
dala na stran mnogo drugih reči, da
je poskrbela za bistveno.
Jezusovo vprašanje sam slišim kot:
Ali bo Sin človekov, ko pride, še našel
ogenj? Brez ognja danes preprosto
ne gre. Preveč je drugih obveznosti,
pritiskov in dolžnosti, ki jih imamo
ljudje sodobnega časa, da bi lahko
vera tekla kar sama od sebe. Danes
ni več dovolj le vedeti, da je vera nekaj dobrega, koristnega. Prej ali slej
jo bodo zasule druge stvari in bo postala samo dodatek. Postala bo le čakanje na čas pomladi in ne življenje,
ki pa se vedno pretaka sedaj.
Vedeti brez ognja je premalo za
čas, ko je zunaj zima. In danes smo
se znašli (ne prvič v zgodovini) v zimi.
V glavnem imamo dve možnosti. Prva
je tarnanje in zgražanje nad zimo.
Druga možnost pa je, da rečemo:
Kako lepo je biti skupaj in dajati polena na ogenj, ko je zunaj zima. Samo
tako se bo prišel še kdo gret skupaj
z nami.
župnik

za to, da bi odrasli in otroci vse razumeli. Božja beseda deluje že sama
po sebi, če se je le dotaknemo. Toda
dotakniti se je je treba. Gost ne
vstopi, če mu ne odklenemo vrat.

Čemu so namenjena ostala
"okna" in podobe v zvezku?
Ob "listkih" lahko kar spregledamo vse drugo v zvezku. Zasnova je
mesečna. Vsak mesec se ponovijo
simboli za vsakdanjo molitev, obisk
maše med tednom, obisk druge
cerkve ali kapele, spoved, obhajanje prvih četrtkov, petkov ...
Če npr. z družino obiščete cerkev v
drugem kraju, greste na romanje,
obiščete kapelico ..., pobarvajte sliko za tisti mesec in morda zraven
pripišite opombo, kdaj in kje ste bili.

li na škofa Metoda Piriha
V pobudi je med drugim zapisano:
»V zadnjem času postaja ljudem
bolj poznano njegovo življenje. Spoznavamo ga ob biografiji, ki jo je
napisal Marijan Brecelj, in ob drugih
raziskovalnih nalogah. V javnosti
odmeva priprava na
postavitev njegovega
kipa v Šturjah, vrstijo
se romanja na njegov
grob v Davči, mnogi segajo po romanu
Alojza Rebule Nokturno za Primorsko,
ki na umetniški način
prikazuje njegov lik
(Burnik) kot svetel
vzor primorskega duhovnika. Pojavljajo se pobude o izdaji slikanice za
otroke, o snemanju njemu posvečenega filma. Priprava na beatifikacijo
bi pomenila tudi poglobitev verskih
in narodnih korenin našega ljudstva
ter jasnejšo usmeritev za prihodnost.

v soboto, 23. 10., na grajskem
dvorišču v Križu in v nedeljo popoldan, z začetkom ob 14. uri. V soboto
zvečer do 21. ure duhovna ritmična
glasba s skupinama Vozel in Tvoj
glas. V nedeljo, 24. 10. od 14h zbori, otroške in druge pevske skupine.
Ob 16.15 molitev za mir v kapucinski
cerkvi. Ob 17.00 sveta maša in po
njej druženje. Vabljeni mladi in starejši, vsi lahko prispevamo k veselemu razpoloženju.

DIAKONSKO POSVEČENJE IN POSLANSTVO LAIŠKIM MISIJONARJEM
V Tolminu bo na misijonsko nedeljo
ob 16. uri bogoslovec Gašper Lipušček iz župnije Tolmin posvečen v
diakona. G. škof bo podelil misijonski križ laiški misijonarki Katarini
Kavčič iz župnije Tolmin.

BOGOSLUŽNI ZVEZKI - NADALJEVANJE

MLADI

Običajno lahko že vsi začnejo pisati te odgovore v
letu priprave na prvo sveto obhajilo v 3. razredu.
Nekateri jih pridno pišejo
že prej. V 1. in 2. razredu
pa lahko že barvajo risbico posamezne nedelje. Lepo je na koncu leta
videti lep in urejen zvezek. Tako slika kot samo vprašanje sta lahko povod, da starši podelite kakšno misel
Božje besede te nedelje. Saj ne gre

v župnišču v Kamnjah ob 18.30.
Odpeljali se bomo v Križ na koncert
duhovno ritmične glasbe, ki bo trajal
do 21. ure. Sledilo bo še nekaj prijateljskega druženja. Pridi in povej
naprej.

CELODNEVNO ČEŠČENJE
V ČRNIČAH
Zaradi šolskih počitnic in
obiskovanja pokopališč
posebej spominjamo zlasti
starše in otroke, da ne pozabite na
MISIJONSKA NEDELJA
celodnevno češčenje v nedeljo,
Vsako leto nas nedelja
31.10. Vsak naj daruje delček svospomni, da smo tudi mi
jega časa in srca za dan, ko smo kot
poslani, da nas Jezus
župnija pred Odrešenikom. Skupna
čaka v ljudeh, žejnih ljumolitev za otroke bo ob 9. uri, nebezni in gmotne pomoči:
»Kar ste storili kateremu teh mojih deljska maša bo ob 10. uri.
najmanjših, ste meni storili!«
Prav je, da misijonsko nedeljo pra- ZAKONSKI JUBILANTI V ČRNIČAH
znujemo kot dan, ki bo razodeval
Zakonci, ki imate letos 5., 10. 15. ...
veselje nad evangelijem in pogum obletnico poroke, vabljeni, da se čim
za širino srca.
prej prijavite župnijski Karitas. PopraOsrednja misijonska slovesnost za vek iz prejšnjih oznanil: praznovanje
našo škofijo bo letos v Tolminu ob bo v nedeljo, 7. novembra; prijavite
16. uri.
se Julijani Bric na telefonsko številko
Nedeljska nabirka bo namenjena
040 888 420.
potrebam v misijonih.
Lepo je, če tudi otroci spodbudite

POBUDA ZA BEATIFIKACIJO
Pri verskem tisku v cerkvi lahko
prispevate svoj podpis in se pridružite pobudi za začetek postopka za
beatifikacijo Filipa Terčelja, ki smo jo
duhovniki Vipavske dekanije naslovi-

»PODAJ MI ROKO« V VIPAVSKEM KRIŽU
Tudi letos nas mladi in
bratje kapucini iz Vipavskega Križa vabijo na
srečanje »Podaj MI Roko«:

KAJ POMENI?

OBVESTILA:
SREČANJA ZA STARŠE
• srečanje za starše od 6. do 9.
razreda v Kamnjah v četrtek, po
maši.

Kdaj naj otroci začnejo pisati Ker je v neposredni bližini »Podaj
odgovore k posameznim ne- MI Roko«, tudi tokrat ne bomo
deljam in praznikom?
imeli predvidene teme. Dobimo se

svoje starše, ki imajo obletnico. Ob
prijavi prispevate 5 evrov za stroške.
Na sam dan pa nimate nobenih drugih
skrbi. Ne bo potrebno nič nastopati ali
govoriti. Pomembno je, da pridemo in
slavimo vrednoto svetega zakona!

