URNIK VEROUKA

Prvi teden priprava
in spoved, redne ure
po urniku se začnejo
v ponedeljek,
5. septembra. Naj
bo blagoslovljena
vsaka ura!

ponedeljek, 29. 8.,

KAMNJE

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

petek ob 16.00
petek ob 17.45
torek ob 16.00
sreda ob 16.00
sreda ob 17.00
torek ob 15.00
torek ob 17.00
petek ob 16.45

ČRNIČE

1. r. torek

četrtek ob 14.00
četrtek ob 15.00
poned. ob 14.00
torek ob 15.00
poned. ob 15.00
četrtek ob 16.00
petek ob 19.00

KAMNJE ob 8.00
za † Marijo Dragota,
Kamnje 31

GOJAČE ob 19.00
za † Franca Krkoča,
Gojače 33

torek, 30. 8.,
Feliks (Srečko)
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 77

ČRNIČE ob 19.00
v čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Črniče 52

SKRILJE ob 19.00
za † Katarino in Maksa
Kravosa, Skrilje 77

MALOVŠE ob 19.00
za †† Venceslava Cigoja in
vse ††, Malovše 21

KAMNJE ob 19.00
za vse ††, Potoče 24

ČRNIČE ob 19.00
za † Iva Lebana
in †† starše, Črniče 79

VRTOVIN ob 8.00
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69b

Od 18.00 spoved za veroučence
Rajmund Nonat,
redovnik

Od 18.00 spoved za veroučence

četrtek, 1. 9.,
Tilen,
opat

prvi petek, 2. 9.,
Marjeta
devica

Spovedovanje od 18. ure, po maši
kratko češčenje Najsvetejšega.

Od 7.30 pril. za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega.

prva sobota, 3. 9.,
Gregor Veliki,
papež

Od 18.00 spoved za veroučence
in odrasle in češčenje
Najsvetejšega.

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Bratina in Možina, RAVNE ob 19.00
ustanovna maša
Skrilje 11
za leto 2011
Od 7.30, češčenje Najsvetejšega
in pril. za spoved.

4. 9.
23. NAVADNA,
ANGELSKA
NEDELJA
Rozalija,
devica

SKRILJE ob 7.45
za † Magdo Kalin,
Skrilje 70c, 8. dan
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefo Podgornik,
Vrtovin 16a

OZNANILA

(oz. po šoli, iz varstva)

2. r.
3. r.
4. in 5. r.
6. r.
7. r.
8. in 9. r.
pevski zbor

mučeništvo Janeza
Krstnika

sreda, 31. 8.,

št. 34/11

ob 14.00

ČRNIČE ob 9.00
za Pavlo in Karla Valiča
ter starše Leban-Valič,
Črniče 61a
za župnijo

 Za konec
OPOZORILO - Pred šolo je bil na cesti napis z opozorilom: »Pazite, da ne povozite otrok!«
Z otroško pisavo je bilo pripisano: »Počakajte na učitelje!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

župnij Črniče in Kamnje
22. navadna nedelja, 28. avgusta 2011
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem
razodevati,
da bo moral iti v Jeruzalem
in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in
pismoukov, da bo moral biti
umorjen in tretji dan vstati.
Peter pa ga je vzel k sebi in
mu začel braniti: »Bog ne
daj, Gospod! To se ti nikakor
ne sme zgoditi!« On pa se je
obrnil in rekel Petru: »Poberi
se! Proč od mene, satan! V
spotiko si mi, ker ne misliš na
to, kar je božje, ampak kar
je človeško.« Tedaj je Jezus
rekel svojim učencem: »Če
hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame
svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti
svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene, ga bo našel. Kaj
namreč koristi človeku, če si
ves svet pridobi, svoje
življenje pa zapravi?
Ali kaj bo dal človek
v zameno za svoje
življenje?«
(Mt 16,21—26)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Ezk 33,7–9
2. berilo Rim 13,8–10
evangelij: Mt 18,15–20

Naši načrti in Božji načrti
»To se ti nikakor ne sme zgoditi,« je bil odločen Peter. Jezusa je nameraval poučiti, kako
naj dela. In vendar se je zgodilo, kar je bil Jezus
napovedal.
Ko se nam v življenju zgodi kaj nepričakovanega ali celo tragičnega, je naš prvi odziv zanikanje: Saj to ni res, ne more, ne sme biti res!
Normalno je, da se tako odzovemo, saj nismo
kar heroji, ki bi zmogli vse takoj sprejeti in vse
prenesti. Hudo pa je, ko si že vnaprej izdelamo
svoje predstave in zamisli. Tako zelo smo prepričani, da bo z večjimi ali manjšimi odstopanji
šlo »po naše«. In prav to je bila Petrova težava.
Imel je svojo predstavo o »verski vzgoji«: Jezus
in z njim apostoli bodo ljudi poučevali o »vrednotah«, ljudje bodo končno spoznali Jezusov nauk
in začeli živeti vedno bolje in bolje.
Kar priznajmo si, to je zelo pogosto tudi naš
»načrt«. Peter je spregledal in ni mogel razumeti, da je na eni strani sicer njegova (naša) želja in
pripravljenost, toda na drugi strani je še nekdo,
njegova svobodna ljubezen in zato načrt, ki je
drugačen od Petrovega (našega).
Peter je pozneje odkril, da bi bila njegova sreča veliko manjša, če bi šlo po njegovo. Verjetno ga ni očeta ne matere, ki si ne bi želela za
svojega otroka predvsem to, da bo v življenju
srečen. Prav ta pripetljaj s Petrom je zelo
pomenljiv za vas, dragi starši. Skoraj ne
moremo mimo tega, da si ne bi ustvarili svoje predstave o tem, kaj je za
otroka v resnici dobro. Toda lahko
se še tako trudite, glavnih stvari
v njegovem življenju ne boste
mogli predvideti. Le sam bo
moral biti pripravljen, da bo
iz nepredvidene, morda težk e
okoliščine potegnil pravo ži-

vljenjsko modrost in izbiro za naprej.
Zato želim zlasti z vami, starši, na
začetku novega veroučnega leta podeliti preprosto, a zelo veliko, če ne kar
usodno duhovno modrost: marsičesa
se lahko naučimo, samo odnosa ne.
Odnose lahko le živimo. Če boste omogočili, da bo otrok našel in živel odnos
z Bogom, ki je živ in resnično navzoč,
potem ste mu dali največ, kar je mogoče. Verouk in bogoslužje zato ni le
učenje. Če boste otroka samo pošiljali k verouku in k sveti maši, bo to le
še eno breme več zase in zanj. »Vaši
otroci niso vaši otroci ...« Znan izrek.
Življenje je veliko večje in globlje, kot
ga slutimo, zato velja tudi: Vaši načrti
z otroki niso samo vaši načrti.
župnik

Obvestila:
VPIS K VEROUKU
Za 1. razred (ali na novo v
višje razrede) v sredo od 16. do 18.
ure in v četrtek od 16. do 18. ure v
Kamnjah, v sredo po maši v Skriljah,
v petek po maši v Črničah, v soboto
od 16.30 do 18.30 v Črničah. Lahko
tudi izven teh terminov, če bom doma
ali po dogovoru. Če je bil otrok krščen
v drugi župniji, prinesite družinsko
knjižico ali od tamkajšnjega župnika
potrdilo o krstu vašega otroka.
PRIPRAVA NA VEROUK
IN ZAKRAMENT SPRAVE
Kdor je dobro in z veseljem začel, je že pol
naredil. Osebno zelo
verjamem v to trditev.
Verouk je veliko več kot
učenje, kot šolska ura.
Starši poskrbite za resen
začetek. K temu spada tudi zakrament
svete spovedi, ki v otroku obnovi Božji
ogenj. Poleg spovedi bomo imeli tudi
skupno duhovno pripravo.
Imate več možnosti, vsaj ena bo verje-

tno uresničljiva z vaše strani, zato naj
nihče od druge in tretje triade ne pride
kar naravnost k veroučni uri.
Priprava (zato pridite že ob uri) in spoved:
v torek ob 18. uri v Vrtovinu za vse
razrede, v sredo ob 18. uri v Skriljah
za vse razrede, v četrtek ob 18. uri v
Kamnjah za vse razrede, v petek ob
18. uri v Črničah za vse razrede.
Hkrati je možnost za spovedovanja
tudi za odrasle, vendar pridite v drugi
polovici ure.
URNIK VEROUKA
je objavljen na zadnji strani in na spletu. Starši med tednom sporočite, če bi
bilo glede na šolski urnik bolje nekatere
razrede oz. ure še zamenjati. Gotovo se bodo nekaterim posameznikom
termini še prekrivali. Kolikor je
mogoče, bomo še
prilagodili, vendar
vsem posameznikom gotovo ne bo
mogoče ustreči.
Glede na ta urnik skušajte prilagoditi
druge dodatne dejavnosti.
Če obveznosti nikakor ne morete uskladiti, lahko izberete tudi termin v drugi
župniji (Kamnje, Črniče).
Starše prosim, da verouka ne jemljete
le kot krožek, saj gre za osnovno skupno versko vzgojo, h kateri ste se svobodno zavezali pri otrokovem krstu. Če
ste se sami v sebi odločili, da spustite v
svoj dom Božjo ljubezen, bodo obveznosti skozi vse leto šle veliko lažje.
VEROUČNA SPRIČEVALA
se rada izgubijo. Zato jih obvezno vsi
prinesite k pripravi na spoved ali
najpozneje v nedeljo, 4. 9., k sveti
maši. Žal nekateri ob koncu veroučnega leta ali med počitnicami niste zmogli
niti priti iskat spričevala; prosim, da to
storite čim prej in vrnete podpisanega.
Ne pozabite: starši sami ste največje
spričevalo krščanske vzgoje svojih otrok.

UČBENIKE
lahko dvignete ob vpisu, tudi za višje
razrede se lahko oglasite osebno ali
ob 1. redni uri verouka. Cenik bo na
spletni strani.
Priporočam tudi otroško revijo Mavrica, ki izhaja enkrat mesečno. Vsak
mesec prinaša besede in slike, potrebne za zdravo in veselo duhovno rast.
Letna naročnina je 29,00 €, po pošti ali
preko župnije.
OTROCI VABLJENI K PEVSKEMU ZBORU
IN DRUGIM DEJAVNOSTIM
Starši navdušite svoje otroke, iz nižjih
in tudi iz višjih razredov, za petje. Ne
gre le za petje, ampak tudi za duhovno doživetje, druženje otrok v skupini
in vzgajanje ob animatorjih petja, ob
petkih ob 19. uri. Z delom boste začeli
9. septembra.
Vabljeni tudi v mavrični krožek in k
strežnikom, pritrkovalcem. Proti koncu meseca bomo začeli z birmanskimi
skupinami.
SREČANJE KAMENJSKEGA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
bo v četrtek, 1. 9., ob 20. uri
v Kamnjah.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
v župniji Črniče kot običajno, v župniji
Kamnje spet v soboto dopoldne.
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti prvega in drugega otroka, ne spreglejte priprave, ki se
začne v torek, 6. 9. ob 20. uri v Šturjah.
MAŠA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA VEROUČNEGA LETA
bo v nedeljo, 11. septembra, v obeh
župnijah.
STIČNA MLADIH
Mladi, pravočasno računajte in se prijavite za našo skupno pot na srečanje
v Stični. Prijavi se (osebno, e-pošta ...)
za soboto, 17. septembra.

ENODNEVNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
za obe župniji bo v soboto, 24. septembra. Poromali bomo v novomeško
škofijo na Zaplaz k bl. Alojziju Grozdetu in obiskali
še druge romarske točke. Računajte na
datum, prijave šele z 11. septembrom.
Župnijski praznik V Kamnjah bo v nedeljo, 2. oktobra.
SHOD V LOGU
v nedeljo, 4. 9, bo reden shod v Logu
pri Vipavi, spovedovanje od 16. ure,
sveta maša ob 17. uri. Letošnja tema
so duhovna dela usmiljenja.
Na prvo soboto je ob 19. uri v Logu
maša za družine (družina in pet prvih
sobot) in posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
POSTAVIMO SE ZA DRUŽINO
Kot vemo, se skuša za vsako ceno uveljaviti nov, za krščanski pogled v nekaterih delih
nesprejemljiv
družinski
zakonik. Komisija pravičnost in mir
pri Slovenski
škofovski
konferenci lepo vabi, da od četrtka, 1.
septembra, na naši krajevni upravni
enoti oddamo podpis za družinski referendum. V času uradnih ur prinesimo
uradni dokument in pred uradnikom
podpišimo pobudo za sklic družinskega
referenduma. Brezplačno overovljen
obrazec lahko oddate na stojnici pred
upravno enoto. Če imate v računalniku
digitalno potrdilo, lahko podpis oddate
kar v elektronski obliki, navodila na
www.24kul.si.
V času hude socialne krize smo katoličani posebej povabljeni, da se
zavzamemo za družino, ki je temelj
naše družbe. Vsak podpis šteje, zato
k podpisu podpore povabite tudi svoje
znance in prijatelje.

