Nameni svetih maš:
ponedeljek, 26. 9.,

št. 38/11

Kozma in damijan,
škof

KAMNJE ob 19.00
za †† Antona in Silvana
Vodopivca, Kamnje 58

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Šatej,
p. n. Gojače 3b

torek, 27. 9.,
Vincencij Pavelski,
ustan. lazaristov

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje,
Vrtovin 107

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko Kosovel
in vse ††, Črniče 46

sreda, 28. 9.,
Venčeslav,
mučenec

SKRILJE ob 19.00
za † Viktor Kodrič,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 19.00
za †† Mirota Cigoja,
p. n. Malovše 31

četrtek, 29. 9.,
Mihael, Gabrijel,
Rafael, nadangeli

KAMNJE ob 19.00
za † Olgo Kravos,
Potoče 50, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
na čast Mihaelu Gabrijelu in
Rafaelu, p. n. darovalcev

petek, 30. 9.,
Hieronim,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 19.00
v dober namen,
Vrtovin 22d

ni svete maše

sobota, 1. 10.,

SKRILJE ob 7.30
za †† starše Kante,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 19.00
za † Miloša Kukanja,
Črniče 29

Terezija Deteta
Jezusa, c. učiteljica
2. 10.
27. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA
angeli varuhi

SKRILJE ob 7.45
za † Magdo Kalin,
Skrilje 70c, 30. dan
KAMNJE ob 10.00
za †† Čermelj in Erjavec,
Kamnje 36

ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka, Alojza in Marijo
Koron, Črniče 1a
za župnijo


Mož in žena tako, da služita drug drugemu in svoji družini. Otroci tako, da
pomagajo staršem pri stvareh, ki jih zmorejo (subsidiarnost).
Politik tako, da služi pri upravljanju
z oblastjo skupnosti, za katero je odgovoren (krajevna skupnost, občina, regija, država, EU, OZN).
Gospodarstvenik tako, da služi svojemu podjetju in vsem, ki kupujejo njegove izdelke.
Športnik tako, da služi ekipi in tudi narodu oziroma državi, ki jo zastopa.

 Za konec
SIVI LASJE - Deklica opazuje mamo pri pomivanju posode in zagleda v njenih laseh nekaj sivih. Vpraša jo:
"Zakaj imaš sive lase?" Mama odgovori: "Kadar narediš kaj narobe, se ne počutim dobro, žalostna sem in
dobim siv las." Deklica se zamisli in vpraša: "Zakaj ima pa babica čisto sive lase?"
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
26. nedelja med letom, 25. septembra 2011
Tisti čas je
Jezus rekel
velikim duhovnikom in
starešinam ljudstva:
»Kaj se vam zdi? Nekdo je
imel dva sina. Stopil je k
prvemu in rekel: ›Sin, pojdi
danes delat v vinograd!‹
Ta je odgovoril: ›Nočem.‹
Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je
odgovoril: ›Grem, gospod,‹
vendar ni šel. Kateri od teh
dveh je izpolnil očetovo
voljo?«
Rekli so: »Prvi.« Jezus jim
je dejal: »Resnično, povem
vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami
v Božje kraljestvo. Janez
je namreč prišel k vam po
poti pravičnosti in mu niste
verjeli, cestninarji in
nečistnice pa so mu
verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej
niste skesali, da bi
mu verjeli.«
(Mt 21,28—32)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 5,1—7
2. berilo Flp 4,6—9
evangelij: Mt 21,33—43

Biti živ
Dekle je po burnih najstniških letih dejalo:
»Vedno sem opazovala očeta. Pritegnila me
njegova moška in hkrati mirna drža. Spraševala sem se, kaj je v njem, da je lahko tak. Čeprav sem se kot mladostnica na zunaj upirala,
sem mu pri sebi dala prav. Slišala sem, kar je
govoril, prepričalo pa me je to, kar je oče bil.«
Govorjenje in dejanja ... Koliko staršev danes
občuti nemoč svojih besed! In v javnosti: koliko govorjenja o vzgoji, o tem, kakšen bi moral
biti svet, kaj vse naj daje šola, ustanove. Tudi
dejanj ne manjka. Danes zelo veliko delamo,
pravzaprav delamo cele dneve. In vendar trpimo kronično pomanjkanje dejanj. Katerih?
Drugi sin je hotel narediti vtis pridnega otroka. Ali pa je bil sodobni človek, prezaposlen,
ki sicer ve, vendar ne zmore, odlaša na jutri.
Delal je, a ni naredil dejanja.
Podobno je v duhovnem življenju. Se je v
tvoji veri kaj zgodilo? Se morda le trudiš, kaj
vse bi naredil? Gospod želi, da mu odpreš vrata in da on poseže v tvoje življenje. Si mu že
dopustil?
Prvi sin je lep primer nekoga, ki si
je življenje zapolnil z mnogimi dejanji, ni pa pustil, da bi se mu
v odnosu do Boga kaj novega
zgodilo.
Res nas pritegnejo novi in
novi dogodki v poročilih. A vedno bolj nas pritegnejo dogodki »od znotraj«. Pritegne nas,
kdor je notranje živ. Duhovni
svet je živi svet. V duhovnem

svetu se vedno »dogaja«. Mirujoče
podobe angelov in svetnikov, tudi naših pokojnih so daleč od resničnosti.
Kdor je bil na zemlji notranje živ, je
še bolj živ v večnem življenju.
Ko vse zunanje odpade, ostane to,
ker je znotraj. To je življenje našega
odnosa z Bogom in z drugimi. To je
tisto, kar zaznajo tudi občutljivi čuti
otrok in mladih.
Bodimo živi in pustimo, da Bog postane živ znotraj naših vrat.
župnik

Obvestila:
ŽUPNIJSKI PRAZNIK
SVETEGA MIHAELA V KAMNJAH

Vabljeni k duhovni pripravi z gosti, ki bo že
v četrtek pri mladinski
maši in po njej.
Nedeljska sveta maša
bo ob 10. uri. Med
mašo bodo kot gostje
sodelovali mladi pritrkovalci iz Lokavca. Na priročne
zvonove bodo spremljali nekaj pesmi
pri bogoslužju.
Vabljeni, da se ustavite na druženju
po sveti maši in se udeležite krajevnih
prireditev v soboto in nedeljo poldne.
MLADINSKA MAŠA IN KONCERT

Vabljeni (ne le
mladi) v četrtek
iz obeh župnij v
Kamnje. S petjem
bodo spremljali
že sveto mašo ob
19. uri. Mladi, kar
spontano pripravite sodelovanje, svoje
prošnje in zahvale. Po maši bo koncert duhovnih pesmi slavilne skupine iz
Vipave. Skupino vodi Pavel Kodelja, sodelujejo mladi pevci in instrumentalisti.

SREČANJE ZA STARŠE

Starši birmancev imate srečanje v
Črničah v ponedeljek ob 20. uri, v
Kamnjah pa v sredo ob 20. uri. Če
ne morete v svoji, lahko pridete na
srečanje v drugo župnijo.
MAVRIČNA SKUPINA

Vsi, ki bi se nam radi pridružili, pridite v ponedeljek, 26. 9., ob 18. uri v
veroučno učilnico.

STREŽNIKI

Zaradi župnikovih obveznosti ne
moremo skupaj na škofijsko srečanje
strežnikov v Budanje.
Če kdo želi, se lahko s starši udeleži tega srečanja, ki bo v Budanjah v
soboto, 1. 10., od 9. do 14. ure.
Če želi kdo na novo postati strežnik,
naj to sporoči do konca meseca.
ZAKONSKA SKUPINA

Lep odziv in navdušenje na četrtkovem
srečanju je znamenje, da želi Gospod
dati veliko novega življenja v odnose znotraj družin. Odločili smo se, da
medse povabimo pričevalca Danija in
Vilmo Siter. Zakonci starši, starši veroučencev, že sedaj vabljeni in računajte
na torek, 25. oktobra, ob 19. uri.
OBISK BOLNIKOV

v župniji Kamnje zaradi obveznosti ne
morem obiskati bolnikov na 1. soboto, obisk bo v soboto, 5. oktobra.
SKAVTJE IZ DORNBERGA VABIJO

nove skavte v svoje vrste. V cerkvi so
na razpolago prijavnice z informacijami.
NOVE KLOPI V MALOVŠAH

Vsem dobrotnikom, izvajalcu z mnogo
darovanih prostovoljnih delovnih ur in
vsem, ki ste se zavzeli za novo pridobitev v cerkvi, v imenu vseh iskrena
hvala in Bog povrni!

POPRAVEK SVETI KRST
V Oznanilih je bilo napisano napačno
ime mame krščenca Tima. Sveti krst
prejmeta Sofia Jerkič, hči Aleša Jerkiča in Jane Vidmar, Skrilje 64 in Tim
Rupnik, sin Uroša Rupnika in Barbare
Lisjak, Potoče 43a.
KATEHETSKO-PASTORALNA ŠOLA
Ni namenjena le tistim, ki bi potem
poučevali verouk, ampak najprej poglabljanju lastne vere in širjenju splošnega znanja. Je tudi priložnost za druženje in povezanost. Predavanja so ob
sobotah. Vpiše se lahko vsak s končano
srednjo šolo.
Obiskuje jo velika večina tistih, ki
imajo tudi veliko drugih službenih ali
družinskih obveznosti. Mnogi so
po obiskovanju teh
predavanj potrdili, da jim je šola
največ koristila pri
vzgoji lastnih otrok
ter pri polnejšem
preživljanju časa v
družini in na delu.
Lepo vabljeni,
da se tisti, ki vas
»vleče«, opogumite.
Vpis in uvodna
maša v soboto,
1. 10., od 15. do
18. ure.
Predavanja bodo v
Vipavi za katehetsko in biblično smer,
za 2. letnik pa letos v Postojni.
ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
Letos po triletnem premoru spet vabimo vse, ki vas to zanima. Šola naj
bi pomagala pri poglabljanju osebne
vere, spoznavanju Jezusovega nauka
in usposabljanju sodelavcev v župniji.
Srečanja so ob sredah. Prvo bo, če bo
dovolj prijavljenih, 5. oktobra ob 20.
uri v Marijinem domu v Šturjah.

PASTORALNO LETO:
PRAVIČNOST V LJUBEZNI
Družbeni nauk Cerkve ima svoj temelj v zakramentu sv. krsta
Ljudje po krstu postanemo kristjani in
na svoj način postanemo deležni Kristusove trojne službe:
duhovniške,
katere bistvo je
služenje Bogu in
ljudem;
preroške,
katere bistvo je
razlikovanje med
dobrim in slabim;
kraljevske –
voditeljske,
katere bistvo je
zmaga dobrega
nad zlom, življenja nad smrtjo.
Kako opravljamo preroško službo v
vsakdanjem življenju?
Učitelji in vzgojitelji tako, da učencem predstavijo, razložijo in utemeljijo,
zakaj je nekaj dobro in drugo slabo.
Novinarji tako, da objektivno poročajo o socialnih krivicah in o tistih, ki jih
povzročajo.
Vojaki tako, da preprečujejo nasilje in
vzpostavljajo pogoje za mirno sožitje
sprtih strani.
Policisti tako, da opozarjajo in poučujejo
o potrebni skrbi za varnost ter tudi kaznujejo tiste, ki ogrožajo življenje drugih.
Kako opravljamo duhovniško službo v
vsakdanjem življenju?


Pred nami je:
• 14.–16. 10., duhovna obnova za birmance;
• 22. 10., koncert Ritem Duha v Mariboru;
• 25. 10., obisk in pričevanje zakoncev Siter

