Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 9.,
Nikolaj Tolentinski,
spokornik

torek, 11. 9.,
Bonaventura,
redovnik

št. 38/12

KAMNJE ob 19.00
za † Slavko Vodopivec
Potoče 47
VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 10c
SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
po namenu darovalcev

četrtek, 13. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko †† Peršič
p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 19.00
za † Srečka in Zdravka
Lisjaka, Vrtovin 71a

RAVNE ob 19.00
za †† Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 32

sobota, 15. 9.,
Žalostna
Mati Božja

v Stični: za mlade

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 25

16. 9.
24. NEDELJA
MED LETOM
Kornelij in Ciprijan,
mučenca

KAMNJE ob 7.45
za † Nevenko Copič,
p. n. Vrtovin 127

petek, 14. 9.,
POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijelo Rijavec,
Kamnje 5a

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 19.00
po namenu darovalcev

sreda, 12. 9.,
Ime Marijino

Janez Zlatousti,
cerkveni učitelj

OZNANILA

GOJAČE ob 19.00
za † Marijo Žen,
p. n. Gojače 7

ČRNIČE ob 9.00
za †† Lenarta in Marico
Črmelj, p. n. Gojače 36
za župnijo

Pred nami je:
• nedelja, 9. 9., maša ob začetku veroučnega leta; krst otrok v Kamnjah;
• sobota, 15. 9., Stična mladih;
• nedelja, 16. 9., začetek priprave zaročencev na poroko;
• sobota, 22. 9., župnijsko romanje v Petrovče in Celje;
• nedelja, 30. 9. , šagra v Kamnjah;
• nedelja, 30. 9., krst otrok v Črničah.

 Za konec
ZORNI KOT – Možaka gledata prenos ženskega teka na olimpijskih igrah. »Poglej to počasnico, kako se
vleče,« se razburi prvi. »Saj ta je naša,« pravi drugi. »Kaj res? Dobra je, vidiš. Vse druge podi pred seboj!«
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

23 nedelja med letom, 9. septembra 2012
Tisti čas
je Jezus
odšel iz
pokrajine Tira in šel skozi Sidon
proti Galilejskemu jezeru,
po sredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu
privedli gluhega, ki je tudi
težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od
množice, mu položil prste
v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl
se je proti nebu, zavzdihnil
in mu rekel:
»Efatá!« to je ›Odpri se!‹
In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je
vez njegovega jezika in
je pravilno govoril. Jezus
jim je naročil, naj tega
nikomur ne povejo; toda
bolj ko jim je naročal, bolj
so oznanjali in nadvse
začudeni so govorili: »Vse
prav dela: gluhim daje,
da slišijo, nemim, da
govorijo.«
(Mr 7,31—37)

Odlomki Božje besede
na 24. nedeljo med letom:
1. berilo: Iz 50,5–9
2. berilo Jak 2,14–18
evangelij: Mr 8,27–35

Odpri se
Med potjo skozi mesto ali nakupovalni center se večkrat vprašam: Kaj vse se skriva za obrazi teh ljudi?
Koliko težkih duševnih bremen, zatajevane bolečine,
neizpolnjene ljubezni ... Ali ko gledam obraze otrok v
klopeh: koliko neizgovorjenih zakaj? Zakaj je svet takšen, zakaj moram nositi bremena, ker se odrasli ne
razumejo med seboj?
Mladim in starejšim ni lahko živeti v tekmovalnem
svetu. Hitro se znajdeš ob strani, manj sposoben,
manj simpatičen in zato takoj izvržen, nepomemben,
nesprejet. Podobno kot jecljavec, ki je zaradi govorne
napake verjetno pri ljudeh postal zaznamovan, imeli
so ga za omejenega.
Pa boste rekli: danes poznamo človekove pravice,
ljudje niso več izključeni. Na zunaj smo lahko zelo
uglajeni, »strpni«, znotraj pa je polno nevidnega nasilja. Prav to notranje nasilje zaznavajo in najbolj srkajo
vase otroci. Pravijo, da Bog na neki način trpi, ker bi
rad vsakemu človeku, ki se rodi, povedal besede, ki jih
mora v sebi slišati vsak človek: »Kako lepo je, da si!
Pomemben in ljubljen si!« In ker človeku ni kar dano,
da bi ta glas neposredno slišal, je Bog dal starše, da
bi bili njegov glas. Po starših otrok ne le na zunaj sliši
ta najpomembnejši glas.
Jezus popelje gluhonemega nekoliko vstran: »mu položil prste v
ušesa« pomeni, da niso dovolj le
besede, ampak je potrebna tudi
ljubezen in bližina. »Efata«, »Odpri se« ni namenjen le njegovim
ušesom in ustom. Nekdo je k njemu pristopil. Videl je, kaj se skriva za
obrazom. Nekdo ga je slišal in vanj
verjel, in človek se je najprej duhovno odprl. Duhovno lahko človeka
odpre samo oseba, samo nekdo.

Še tako dobro izdelani programi, še
tako sodobni vzgojni pripomočki niso
dovolj, če ni zraven osebe. Nekoga, ki
najprej sam duhovno raste.
Tudi za nas verne je ta podoba zelo
močna. Kaj lahko se zgodi, da imamo
kristjani veliko lepih besed, v nas pa je
toliko jeze, do sebe in do drugih.
Tudi nas odrasle lahko najprej sreča
nekdo. Zato želim vam, starši, da bi v
tem letu najprej sami doživeli ta ljubeči »Odpri se«. Samo njegova ljubezen
lahko prodre v grobove našega notranjega nasilja.
Ko človek sliši besedo, ki je Božja,
lahko spet spregovori. Lahko reče: »Da.
Hočem. Vnovič sprejemam življenje iz
tvojih rok.«
Življenje je prenaporno, da bi ga zmogli sami nositi. Pusti, da v tej tekmovalni
družbi Kristus tudi tebe vzame nekoliko
vstran, ti odvzame breme, ti spregovori
besedo, ki je namenjena prav tebi.
Potem boš drugače zaživel, drugače
sprejemal, drugače vzgajal.
Mati Terezija je zapisala: »Ne posvečajte drugim le svoje skrbi, dajte jim
tudi svoje srce. Ne uporabljajmo bomb
in pušk, da bi premagali svet. Mir se
začenja z nasmehom – petkrat na dan
se nasmehnite nekomu, kateremu se
pravzaprav sploh ne marate nasmehniti.«
župnik

Obvestila:
STIČNA MLADIH
V soboto, 15. 9. gremo
na srečanje mladih v
Stično. Letos je pripravljen izredno bogat
program, slišali bomo
izpoved nekdanjega
londonskega gangsterja Johna Pridmoreja.

Prijavite se čim prej osebno, po telefonu ali e-pošti. Odhod avtobusa ob
7.10 iz Črnič, 7.20 iz Potoč in Dobravelj. Skupna cena za prevoz in organizacijo je 15 €, oddate na avtobusu.
PROGRAM:

Od 9.30 do 11.00:
Program za dijake
Od 9.30 do 11.00:
Program za študente in mlade v
poklicih Od 9.30
do 13.00: »Žogobrc« – na samostanskem travniku
Od 11.30 do
13.00: Delavnice – na celotnem
prireditvenem
prostoru
Od 9.30 do 14.00: Molitev
Od 9.30 do
konca programa: Spoved
Od 9.30 do 14.00: Tržnica Skupni program
Od 14.00 do 14.15: Priprava na sv. mašo
Od 14.15 do 16.00: Sv. maša – na osrednjem prireditvenem prostoru
Od 16.00 do 17.30: Praznovanje in zaključni koncert
17.30: Slovo in odhod udeležencev

ENODNEVNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 22. septembra, se bomo
odpravili v Marijino svetišče celjske
škofije v Petrovče. Prijavljenih nas je
že 28. Ogledali si bomo Celje, center
pri Svetem Jožefu, kjer bo kosilo,
celjski grad,
stolnico, spominski park Teharje.
Skupna cena za
prevoz in kosilo
je 25 €, oddate
kar na avtobusu.
Vabljeni iz obeh
župnij na skupno
pot, ki nas bo
medsebojno povezala. To je tudi priložnost, da spoznamo kraje naše lepe domovine.

VEROUK
Popravek napake na urniku v prejšnjih oznanilih: V Kamnjah 5. razred sreda ob 15.30,
4. razred 16.30 in 8. razred ob 17.30
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. Pogovorite se in navdušite za
sodelovanje v Mavrični skupini v obeh
župnijah, izvišjih razredov se lahko
vključite med pritrkovalce. Sprejemamo tudi nove strežnike, sporočite čim
prej, v novembru bodo sprejeti v vrste
strežnikov.
MAVRIČNA SKUPINA,
v Kamnjah se sreča v ponedeljek ob
17. uri.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
v Črničah v četrtek ob 17. uri, v Kamnjah ima vaje v petek ob 16.45.
STREŽNIKI
V Kamnjah se dobimo v petek ob 17.
uri, najprej v župnišču, potem gremo
skupaj na igrišče do 18.30.
MLADI
Lanski deveti razred vabim na prvo
srečanje v petek ob 20. uri, dobimo
se na kratkem uvodnem srečanju, prvič
v Kamnjah skupaj iz Črnič in Kamenj.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Spet začenja z druženjem in petjem.
V svoje vrste z navdušenjem vabijo
nove fante in dekleta. Pridite v soboto ob 19. uri v župnijsko dvorano v
Kamnjah.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Člani župnijskega sveta v Kamnjah se
dobimo v četrtek, 13. septembra ob
19.30 (po maši) v Kamnjah.
Člani župnijskega sveta v Črničah raču-

najte na srečanje v četrtek, 20. septembra ob 20. uri.
VEROUČNA SPRIČEVALA
Prinesite čim prej. Prispevek za učbenike oddajte pri verouku, najbolje v
označeni ovojnici.
ZAKONCI, ZAKONSKE SKUPINE
Lani se je rodilo toliko lepega v srečevanju zakoncev. Začenjamo nov krog srečevanj. Za
začetek se dobimo pri sveti
maši v petek, v Vrtovinu
ob 19. uri.
Sedaj je priložnost, da se
pridružite tudi še drugi pari.
Pridite ali sporočite željo.
PRIPRAVA NA ZAKON
Jesenski termin priprave na zakon se
začne v nedeljo, 16. septembra, ob
16. uri v Šturjah. Pari, pogum!
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite še
»uloviti« skupno pripravo, pridite na srečanje, ki se začne v
torek, 11. septembra,
ob 20. uri v Šturjah.
SVETOPISEMSKI
MARTON
Zgodilo se bo od 5. do 7. oktobra v
Ajdovščini. Božja beseda se bo brala
neprekinjeno noč in dan, zato vabljeni,
da se navdušite in prijavite k branju
tudi iz naših župnij. Sporočite svojo
željo in kontakt.
ŠOLA Z ANIMATORJE

Tisti mladi, ki ste lani naredili začetni
program ŠAP, vabljeni na usposabljanje
ABC (dva vikenda): 26.–28. oktober 2012
in 23.–25. november 2012 (Sveta Gora
pri Novi Gorici)
Cena šolnine za oba vikenda skupaj je
60€ (30 za člane Društva SKAM Cena namestitve za oba vikenda skupaj je 60€).

