Nameni svetih maš:
ponedeljek, 12. 9.,
Marijino ime

KAMNJE ob 19.00
za †† Valerijo in Jožeta
Lozarja, Kamnje 10a

GOJAČE ob 19.00
za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, p. n. Gojače 37

torek, 13. 9.,
Janez Zlatousti,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za †† Jožefa Breclja,
Vrtovin 66

ČRNIČE ob 19.00
za † Stanka Korona,
p. n. darovalca

sreda, 14. 9.,

SKRILJE ob 19.00
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

MALOVŠE ob 19.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. darovalca

KAMNJE ob 19.00
za † Slavka Črmelja,
p. n. Kamnje 29
VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
p. n. Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Črniče 12

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

četrtek, 15. 9.,
Žalostna
Mati Božja

petek, 16. 9.,
Kornelij in Ciprijan,
mučenca
sobota, 17. 9.,
Robert Bellarmino,
cerkveni učitelj

v Stični za mlade

18. 9.
25. NEDELJA
MED LETOM
Jožef Kupertinski,
duhovnik

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 6a

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Peršič in vse ††,
p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Črniče 78a

KAMNJE ob 10.30
za †† Stanka in Ivanko Lozar,
Vrtovin 110

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Fišer, Črniče 41
za župnijo

NEDELJSKI ALBUM ZA VEROUČENCE

Vsebina nedeljskega albuma je veroučna. Nekaj motivov je iz »Jezusove dežele«, iz
življenja Cerkve, slikoviti trenutki iz obhajanja liturgičnega leta, svetniki, križev pot.
Osrednji del je namenjen glavnim simbolom svete evharistije, sledijo utrinki iz življenja mladih kristjanov, odlomki iz Svetega pisma in utrinki iz narave.
Vsako nedeljo in večji praznik dobite v zavojčku tri sličice. V albumu poiščete ustrezno številko. Ko dobite sličico, ki jo že imate, jo zamenjate z drugimi.
Če greste k nedeljski maši v drugo župnijo, kjer listkov nimajo ali pa so drugačni, jih
prinesite k verouku ali povejte in jih bomo zamenjali.
Album nam vsem sporoča, da sveta maša želi prinesti življenje. K maši gremo, da
bi bilo življenje med tednom bolj »pisano« in živo. Zbiranje nalepk pa bo prineslo
tudi potrebo veselje in druženje pri izmenjavi sličic. Prazen album je pust, brez
življenja. Tako je z našo s krstom zaznamovano notranjostjo. Brez Božje ljubezni v evharistiji
ostaja pusta in prazna. Sveta maša prinaša življenje!

 Za konec

KONEC SVETA – Učitelj verouka je dramatično opisoval konec sveta: »Začelo se bo bliskati in grmeti,
donelo bo izpod zemeljske skorje, orjaški veter bo odkrival strehe domov in prevračal vse, kar je
nepremičnega
pouk?«
je
p
g ...« »Pa bo zaradi tega
g odpadel
p
p
j zanimalo Mihca.
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
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
24. nedelja med letom, 11. septembra 2011
Ko je služabnik šel ven, je
srečal enega
svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan
sto denarijev. Zgrabil ga je,
ga davil in rekel: ›Vrni, kar si
dolžan!‹ Ta je padel predenj
in ga prosil: ›Potrpi z menoj
in ti povrnem.‹
Oni pa ni hotel, ampak je šel
in ga vrgel v ječo, dokler mu
ne bi povrnil dolga. Ko so
njegovi tovariši videli, kaj se
je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj
se je zgodilo.
Tedaj ga je gospodar poklical
k sebi in mu rekel: ›Hudobni
služabnik! Ves dolg sem ti
odpustil, ker si me prosil. Ali
nisi bil tudi ti dolžan usmiliti
se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹
In njegov gospodar se je
razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil
vsega dolga.
Tako bo tudi moj
nebeški Oče storil z
vami, če vsak iz srca
ne odpusti svojemu
bratu.«
(Mt 18,28—35)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 55,6–9
2. berilo Flp 1,20c – 24.27
evangelij: Mt 20,1–16a

Na katerem koncu naj začnem?
Ko odpustiš, tega ne narediš zaradi drugega.
Z odpuščanjem obdariš sebe. Prej si bil zvezan,
sedaj lahko hodiš.
Vsi vlačimo za seboj bremena vozlov in ran.
Saj ne gre samo za velike zamere. Koliko skrite
»peze« je v drobnih praskah iz otroštva in mladosti. Koliko neprebolenih očitkov, da smo bil
prikrajšani za to in ono.
Življenje iz vere nikoli ne sme biti nalaganje
krivde. Pristna vera je ravno nasprotno. Je odvzemanje krivde. Živega Boga spoznam po tem,
ker me odrešuje. Sicer lahko Bog ostane le projekcija mojih misli. Toda Bog je resničen in živ!
Dragi starši in vsi odrasli z mano vred. Versko
vzgojo lahko začnemo z dveh koncev. Na enem
začnemo govoriti o tem, kaj je treba narediti,
da bomo prav živeli, na drugem pa se najprej
spomnimo vsega, kar je Bog naredil zame in za
nas. Prva pot je splošno religiozna, niti zdaleč pa
krščanska.
Danes je na ramenih otrok, kaj šele odraslih
naloženih veliko bremen. Zato začnimo drug
drugemu pripovedovati, kaj vse je Bog že naredil za nas. Nikar ne govorimo, kakšni moramo
biti, če prej nismo pripovedovali o tem prvem,
daleč najpomembnejšem. Kristjani niso verovali
najprej v nauke in mrtve resnice. Potem ko so
sprejeli, kaj vse se je zgodilo v odnosu Boga
do nas, so odvrgli tudi star način življenja. Ne moreš več prostovoljno živeti v
grehu. Zato »moraš« živeti drugače.
Zgodovina teče, tudi moje in tvoje kratko življenje se nezadržno
izteka. Jezus nam je pokazal, da
na tej poti ne moremo drugače
kakor z odpuščanjem. Sicer se
računi ne izidejo, pa naj si še

tako dopovedujemo ali prizadevamo.
Ni nas pustil v stari zavezi in nas samo
vzgajal z nauki za življenje, ampak nam
je sam vse odpustil. Vse, prav vse nam
je vnaprej odplačal. Od tod naprej lahko začnemo odpuščati, od tod začnimo
živeti, resnično živeti. Pripovedujmo o
tem! In ko se bomo lotili na videz zapletene štrene naše vere, skrbno poglejmo, za kateri konec bomo prijeli.

OTROŠKA PEVSKA ZBORA
imata vaje ob petkih, v
Kamnjah ob 16.45 in v Črničah ob 19.00. Lepi pisani
skupini bosta veseli vsakega novega glasu in obraza.

DEJAVNOST OTROK IN MLADIH
Starši navdušite svoje otroke, iz nižjih in
tudi iz višjih razredov, za sodelovanje pri
župnik dejavnostih in povezovanju. Ne gre le
za petje in druge dejavnosti, ampak tudi
za duhovno doživetje, druženje otrok v
skupini in vzgajanje ob animatorjih.
Obvestila:
Javite se tisti, ki bi se radi preizkusili v
POPOLDANSKO ROMANJE
pritrkovanju, in vsi, ki bi želeli postati
NA JAVORCO PRI TOLMINU
strežniki.
danes (11. 9) popoldne se dobimo ob
VABILO K MAVRIČNI SKUPINI
14.00 v Potočah, 14.10 v Črničah in
Z začetkom novega vese z avtomobili odpravimo med vrhove
roučnega leta začenjamo
tolminskih gora, v dolino Tolminke.
z mavrično skupino v
Vabljene družine in vsi. K cerkvici
Kamnjah. Vse zainteresiSvetega Duha na Javorci je le 15 minut
rane vabimo na uvodno
hoje. V cerkvi bomo skupaj zapeli in še
srečanje, ki bo v ponedeljek ob 18.uri v
posebej prosili Sveveroučni učilnici. O mesečnih srečanjih
tega Duha za družise bomo dogovorili.
ne v novem šolDodatna pojasnila: 041 938 793.
skem letu. Kdor bo
V Črničah se boste tudi letos dobivali ob
želel in če bo čas,
nedeljah, prvič v nedeljo, 18. 9. po maši..
se bomo sprehodili
po tolminskih koritih (vstopnina!).
Začenjajo se mavrično-katehetske igre
(MKI). Osnovnošolci od 4. do 9. razreda,
MAŠA OB ZAČETKU
ki se ob začetku šolskega leta odločijo
ŠOLSKEGA VEROUČNEGA LETA
za sodelovanje, vse leto prebirajo revijo
v Črničah v nedeljo, 18. 9. Otroci priMavrica, rešujejo naloge in si s tem
nesite šolske torbe in jih položite pred
širijo obzorje, s projektnima nalogama
oltar. Tudi starši prinesite pred oltar
pa storijo nekaj dobrega za druge. Ker
znamenja tistega, kar je za vas najbolj
lahko sodelujejo samo trojke (mavrične
naporno.
trojke – M3), te igre utrjujejo prijateljstvo in skupinsko sodelovanje.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
v Črničah ima srečanje v ponedeljek
VEROUK
ob 20. uri.
Pri urniku ni sprememb.
Nekaterih težav nismo mogli
MEŠANI PEVSKI ZBOR
odpraviti, ker bi se še bolj
V KAMNJAH ima redne vaje v petek ob
porušil red tistim, ki vam je
20. uri. Petje lepša bogoslužje, pa tudi
že uspelo verouku prilagoditi druge obpovezuje in sprošča. Pridite, okusite!
veznosti. Za pomembne stvari marsikdaj
V ČRNIČAH tudi vabijo, da se jim prine gre brez odrekanj.
družite na vajah v torek ob 20. uri.

PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 18. septembra, v
Marijinem domu v Šturjah.
Mladi, pravočasno se odločite
in si vzemite
čas za ta srečanja. Namenjena
so poglabljanju odnosa, ki ga živita sedaj, in ne le
deljenju naukov, kako naj bi živela v
prihodnosti. Zato vabljeni tudi mlajši
pari. Prijava ni potrebna, kar korajžno
pridita na srečanje ob 16. uri.
MLADI - STIČNA 2011
Letos »okrogla« 30.
Stična z geslom Ne bi
me iskal, če me ne bi
že našel.
Odhod avtobusa v
soboto ob 7.15 iz Črnič. Že na poti
bo priložnost za srečevanje z mladimi
iz naše doline. Cena za prevoz je 10 €.
Še se lahko prijavite, vendar pohitite.
Povej naprej in povabi prijatelja!
SPORED:

Za srednješolce (in mlajše)
9.30: festival mladostne vere – na osrednjem prireditvenem prostoru
11.30: delavnice (kar 5 sklopov delavnic)
Za študente in mlade v poklicih
9.30: kavarna in omizja z vsebino – pod
šotorom na samostanskem vrtu
10.30: nagovor in slavljenje – pod šotorom
na samostanskem vrtu
11.30: delavnice – (štiri so v prvi vrsti namenjene študentom in mladim v poklicih)
13.00: čas za kosilo
13.30: dramska uprizoritev »Verujem, da
si« v izvedbi ekipe Stična mladih
14.15: sv. maša – na osrednjem prireditvenem prostoru
16.00: zaključni koncert in praznovanje
17.30: slovo

NAMESTO CVETJA
Ob smrti Magde Kalin iz Skrilj ste zbrali
in v korist pastoralnega dela župnije
darovali v 705,00 €. Hvala svojcem in
vsem darovalcem!

ŽUPNIJSKO ROMANJE
v NOVOMEŠKO ŠKOFIJO
Sobota, 24. septembra. Prijavljenih
nas je 66, na voljo
je še 33 mest.
Program: Odhod ob 6.30. Poromali
bomo na Zaplaz, v glavno romarsko
središče novomeške škofije, posvečeno Materi Božji in bl. mučencu Alojziju
Grozdetu, si ogledali dolenjske Benetke
in galerijo Božidarja Jakca v nekdanjem
cistercijanskem samostanu v Kostanjevici na Krki, obiskali kapiteljsko cerkev
in novo škofijsko središče v Novem
mestu ter se vrnili okoli 20. ure.
SREČANJA ZA STARŠE
prve triade (1. in 2. razred ter prvoobhajanci) v Črničah v ponedeljek, 19. 9., v
Kamnjah za iste razrede v sredo, 21. 9.
Starši birmancev v Črničah 26. 9. v
Kamnjah (popravek) 28. 9.
MLADI IN MANJ MLADI ZAKONCI
vabljeni v zakonsko
skupino v četrtek,
22. 9., zvečer. To
bodo zelo preprosta
srečanja, v katerih
si boste »napolnili
baterije« za naslednji mesec. Srečanja niso za tiste, ki
»imate čas«, ampak ravno za pare,
ki ga nimate, ki vam ga primanjkuje. »Ukradite« si ta dragoceni čas za
druženje in koristen pogovor, da boste
lahko ostalih 718 ur meseca preživeli
bolj polno in mirno.
Pred nami je:

• sobota, 24. 9., informativni dan za katehetsko-pastoralno šolo
• četrtek, 29. 9. Koncert slavilne skupine iz
Vipave v Kamnjah
• nedelja, 25. 9., krst otrok v Kamnjah
• nedelja, 2. 10., šagra sv. Mihaela v Kamnjah
• 14.–16. 10., duhovna obnova za birmance

