Nameni svetih maš:
ponedeljek, 3. 9.,
Gregor Veliki,
papež

KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 19.00
za † Vero Bratina, p. n. Ajdovščina za † Marjanota May,
Ob 18.15 spoved za veroučence
p. n. Gojače

torek, 4. 9.,
Rozalija Siciljska
spokornica

VRTOVIN ob 19.00
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 10c

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

Ob 18.15 spoved za veroučence

Ob 18.15 spoved za veroučence

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d

MALOVŠE ob 19.00
za †† Škrbinc,
Gojače 30

KAMNJE ob 19.00
za † starše Rustja,
p. n. Potoče 52

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico in †† Fišer,
p. n. Črniče 1b

VRTOVIN ob 19.00
za † Ivano Šatej,
Vrtovin 33, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče

sreda, 5. 9.,
mati Terezija,
redovnica

Ob 18.15 spoved za veroučence

četrtek, 6. 9.,
Zaharija,
prerok

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

prvi petek, 7. 9.,
Regina
mučenka

Po maši češčenje Najsvetejšega in
priložnost za spoved.

sobota, 8. 9.,
ROJSTVO
DEVICE MARIJE

KAMNJE ob 19.00
za †† Mimico Černigoj,
p. n. Vrtovin
Od 18.30 češčenje Najsvetejšega
in pril. za spoved.

9. 9.
23. NEDELJA
MED LETOM
Peter Klaver,
redovnik

VRTOVIN ob 7.45
za †† Kandus,
Vrtovin 29
KAMNJE ob 10.30
za župnijo (blagoslov šolskih torb)
ob 14.00 krst otrok

Ob 18.00 spoved za veroučence
in odrasle in češčenje
Najsvetejšega.

ČRNIČE ob 19.00
za †† Niko in redovnico
Gabrijelo Rebek,
p. n. Gojače 36
ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka Korona,
p. n. darovalca
v čast Svetemu Duhu ob
začetku veroučnega leta
(blagoslov šolskih torb)

Pred nami je:
• torek, 4. 9., začetek priprave staršev na krst;
• petek, 7. 9. romanje Radia Ognjišče skozi naše župnije
• sobota, 8. 9., praznik Marijinega rojstva; molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori;
• 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. krst otrok v Črničah
• šagra v Kamnjah

 Za konec
PRI MAŠI – Župnik med pridigo posvari deklico, ki hodi od klopi do klopi in vznemirja ljudi, da jo vsi gledajo.
»Punčka, zakaj hodiš po cerkvi, ko vsi drugi lepo sedijo?« »Zakaj pa ti govoriš, ko vsi drugi molčijo?« odgovori deklica.
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
22. nedelja med letom, 2. septembra 2012
Tisti čas so
se okrog
njega
zbrali
farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in videli so, da nekaj
njegovih učencev je z
obredno nečistimi, to je z
neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč
držijo izročila prednikovin
ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi
ničesar s trga ne jedo, če
se prej ne umijejo. In še
mnogo drugega se držijo
po izročilu: umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in
pismouki vprašali: »Zakaj
se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov,
ampak jedo kar z nečistimi rokami?« Odgovoril
jim je: »Prerok Izaija je
dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano:
›To ljudstvo me časti z
ustnicami, a njihovo srce
je daleč od mene.‹«
(Mr 7,1—7)

Odlomki Božje besede
na 23. nedeljo med letom:
1. berilo: Iz 35,4–7
2. berilo Jak 2,1–5
evangelij: Mr 7,31–37

Zadovoljstvo ali sreča?
Kako bi se počutila žena ali mož, ki bi od sozakonca
slišal(a): »Glej, vse sem naredil, kar si zahteval(a),
kaj še hočeš?!« Ali sem lahko z nekom samo z naročili, dolžnostmi, zapovedmi? Ali lahko z nekom živim
samo z mislijo? Se vam ne zdi, da se Bog sam pogosto tako počuti ob nas?
Neizmerno hvaležen sem, da lahko z Bogom živim
v resničnem ljubečem odnosu. Tudi sam sem bil namreč nekoč z njim bolj samo v mislih in dolžnostih.
Kakšna sreča je, ko odkriješ, da vera ni dodatno breme, ampak počitek sredi stisk, toplina sredi mrzlega
sveta, odpuščanje sredi občutkov krivde in strahov.
Kako hudo mi je po drugi strani, ko občutim, kako
številni verni ljudje okoli mene doživljajo vedno bolj
samo kot naprezanje, dolžnost in suhoto.
Mesec september lahko prinese mnogo napora za
starše in druge. Marsikateri ritem se na novo postavlja, skrbi prihajajo. Kam naj ob vsem tem dam še
vero? Kam naj jo stisnem in prilagodim ob vseh drugih zahtevah in pričakovanjih?
Nihče ne more dobro vzgajati, če ni najprej sam v
sebi srečen in izpolnjen. Sreča je nekaj drugega in
veliko več kot zadovoljstvo. Srečen si lahko tudi, ko
ti življenje ne teče gladko in ko pričakovanja še niso
izpolnjena. Sreča je v odnosu s tistim, ki te je našel
in si ti našel njega. Pri sebi vidim, kako
drugače se v ponedeljek ali pa vsako
jutro lotim dela, ko se najprej postavim v živ stik z Bogom.
Gorje meni, ko vidim le še
dolžnosti in skrbi. Kako
drugače je, ko jih živim
v veri s Kristusom in z
drugimi ljudmi.
Zato iskreno privoščim zlasti vam staršem in vsem drugim, da bi letos na
vse verske dolžnosti pogledali od druge strani:

Kaj želi Bog dati vam in ne najprej,
kaj mu morate dati vi. Sliši se čudno
in vendar je res: to je vera! Poskusite
mu letos zares odpreti srce in mu odstopiti prostor v svoji družini, v dnevnem redu ... zagotavljam vam, da vas
ne bo pustil na cedilu. Poskrbel bo, da
boste dobili konkretno dolžnost, ne bo
vas pustil brez dela. Toda dolžnost bo
postajala drugačna. Pot od nedelje do
sobote ne bo več praznila vsakdanjika,
ampak vas bo izpolnjevala. Zelo veliko
lahko naredite za svoje otroke, toda če
ob tem sami niste izpolnjeni in srečni,
bo rodilo kaj malo trajnih sadov. Ostalo
bo to, kar so otroci videli in doživeli v
nas. Svet se izgublja, a šel bo naprej,
rešili ga bodo srečni ljudje.
župnik

Obvestila:
SHOD V LOGU
Danes, v nedeljo, 2. 9., bo shod v Logu
pri Vipavi; spovedovanje od 16. ure,
sveta maša ob 17. uri.

URNIK VEROUKA
je objavljen na zadnji strani in na spletu. Objavljen je bil že julija in po svojih
močeh prilagodite druge obveznosti.
Naj bo Božje življenje na lestvici zgoraj.
Starše prosim, da verouka ne jemljete
le kot krožek, pustite v svoj dom Božjo
ljubezen.
VEROUČNA SPRIČEVALA
se rada izgubijo. Zato jih obvezno vsi
prinesite k verouku, pripravi na spoved
ali najpozneje v nedeljo.
UČBENIKE
dobite pri uri verouka, prispevek (cenik
je tudi na spletni strani) oddajte v
ovojnici in napišite, za katerega veroučenca gre.
Priporočam tudi otroško revijo Mavrica,
ki izhaja enkrat mesečno. Prinaša zelo
svežo in kakovostno vsebino za duhovno
rast otroka. Letna naročnina je 29,00 €.

OTROCI VABLJENI K
PEVSKEMU ZBORU
IN DRUGIM DEJAVNOSTIM
Starši navdušite
ZAČETEK VEROUKA
svoje otroke, iz nižjih in tudi iz višjih
IN ZAKRAMENT SPRAVE
Začenjamo kar po urniku, da bomo lah- razredov, za petje. Ne gre le za petje,
ko padli v ritem in začeli vedro in resno. ampak tudi za duhovno doživetje, druženje otrok v skupini in vzgajanje ob
Naj verouk ne ostane samo učilnica.
Poskrbite sami veroučenci, starši pa naj animatorjih petja.
vas podpirajo,
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
da boste vsi
v Kamnjah ima vaje že v petek ob 16.45.
od 4. raz. dalje
v tem tednu
MAVRIČNA SKUPINA,
opravili tudi
se sreča v ponedeljek ob 18. uri.
zakrament
sprave.
PRIPRAVA NA KRST
Pridite pred ve- Starši, ki želite krstiti prvega in drugečerno mašo ob ga otroka, ne spreglejte priprave, ki se
18.15 (glej zadaj) na skupno pripra- začne v torek, 4. septembra, ob 20.
vo in spoved na dan, ko si ob drugih
uri v Šturjah.
dolžnostih lahko v miru vzamete čas za
PRVI PETEK
Boga. Nič ne more nadomestiti ljubeIN PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA
zni, ki se zgodi ob srečanju s Kristusom
V soboto na praznik bo zaradi molitvev spovedi.
nega dneva na Sveti Gori maša v obeh

župnijah zvečer. Vabljeni.
Ob prvem petku si vzemimo čas tudi
za adoracijo pred izpostavljenim Jezusom v sveti hostiji. Pojdimo k redni
spovedi, sadovi ne bodo izostali.

STIČNA MLADIH
Lahko se že prijavite za pot v Stično v
soboto, 15. septembra.
Na srečanju se bomo dobili naslednji
petek, 7. septembra.

KOLESARJI RADIA OGNJIŠČE
V dneh od 6. do 8. septembra se sodelavci Radia Ognjišče podajajo na
romanje s kolesi iz Ljubljane do
Svete Gore.
Obiskali bodo tudi naši
dve župniji, in sicer v
petek dopoldne (Kamnje, Vrtovin, nato
preko Gojač in Malovš
v Črniče). Veseli bodo
kakšne dobrodošlice
ob cesti. Prisluhnite radiu in pokukajte
na spletno stran za bolj natančne ure.

ENODNEVNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 22. septembra, bo župnijsko romanje. Odpravili se bomo
na Celjsko, v Petrovče in Celje (Sveti
Jožef, Celjski grad, stolnica, spominski
park Teharje ...).
Lahko se že prijavite, več podatkov in
cena v prihodnjih oznanilih.

MOLITVENI DAN
ZA DUHOVNE POKLICE NA SVETI GORI
V soboto, 8. 9. dopoldne: od 8. ure
dalje molitev v skupinah s Prevala, ob
9. molitev v baziliki, ob 10.30 sveta
maša. Molimo za poklice in srečajmo
se ob svetogorski Kraljici. Skupnega
prevoza ne bo, povabite s seboj tudi
starejše, ki nimajo prevoza.
MAŠA OB ZAČETKU
ŠOLSKEGA VEROUČNEGA LETA
bo v nedeljo, 9. septembra, v obeh
župnijah. Otroci v nedeljo prinesite k
sveti maši šolske torbe za blagoslov.
Vanje denite učbenike tistih predmetov,
ki so vam najtežji (ne po kilogramih ).

PROSTOVOLJCI - SVETI PAVEL
V četrtek ob 7. uri gremo v Čedad
nalagat kamne za zvonik na Svetem
Pavlu. Potrebovali bi kakih pet prostovoljcev za dopoldanski čas. Sporočite in
hvala že vnaprej!
NAMESTO CVETJA
ob smrti Ivane Šatej ste v Vrtovinu za
obnovo Svetega Pavla zbrali in darovali
511,00 €. Iskrena hvala vsem darovalcem!
KRST OTROK
V nedeljo bosta prejeli sveti
krst:
Zala Kompara, hči Branke
in Mitje, Kamnje 6a
in
Nika Širok, hči Nataše in Damjana,
Kamnje 3c. Obe družini priporočamo v
molitev in občestveno podporo.

URNIK VEROUKA:

KAMNJE

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

petek ob 16.00
petek ob 17.45
torek ob 16.00
sreda ob 16.30
sreda ob 15.30
torek ob 15.00
sreda ob 17.30
torek ob 17.00
petek ob 16.45

ČRNIČE

1. r. ----

torek

ob 16.00

2. in 3. r. četrtek ob 15.00

4. r. četrtek ob 16.00
5. in 6. r. poned. ob 15.30
7. r. torek ob 15.00
8. in 9. r. torek ob 17.00
pevski zbor četrtek ob 17.00

Pošolski, mladinci
ob petkih ob 20. uri
izmenično v Kamnjah
in Črničah;
bodoči birmanci
mesečna srečanja
v Črničah ob
ponedeljkih ob 17. uri,
v Kamnjah
po dogovoru.

