Nameni svetih maš:
ponedeljek, 17. 9.,

št. 38/12
GOJAČE ob 19.00
za † Stanka Krkoča,
Gojače 33

torek, 18. 9.,
Ariadna,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Antona in Rastislavo
Feuče, Vrtovin 52
KAMNJE ob 19.00
za † Jožefo Bizjak
Potoče 28, 8. dan

sreda, 19. 9.,
Teodor,
škof

SKRILJE ob 19.00
za † Vojka in †† starše
Bratina, Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
po namenu darovalcev

četrtek, 20. 9.,
Andrej Kim
in korejski mučenci

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

ČRNIČE ob 19.00
za †† Ivana in Ido Kosovel
p. n. Črniče 84

petek, 21. 9.,
Matej,
evangelist

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 98

RAVNE ob 19.00
za †† Maričko Bovcon,
Ravne 32

sobota, 22. 9.,
Mavricij,
mučenec

V Petrovčah: po namenu

ČRNIČE ob 19.00
za †† Jožefa in Marijo
Kastelic, p. n. Črniče 79

23. 9.
25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA
Pij iz Pietrelcine,
duhovnik

KAMNJE ob 7.45
za †† Brecelj in Bratina,
Vrtovin 55

Robert Bellarmino,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 10.30
v priprošnjo bl. Antonu M.
Slomšku, Kamnje 49

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 19.00
za † Marto Podgornik,
umrla na Jesenicah

ČRNIČE ob 9.00
za † Mira Cigoja,
Malovše 31
za župnijo

Pred nami je:
• sobota, 22. 9., župnijsko romanje v Petrovče in Celje;
• sobota, 29. 9., šagra v Kamnjah, odprtje razstave, tiskovna konferenca, literarni in
glasbeni program;
• nedelja, 30. 9. , šagra v Kamnjah;
• nedelja, 30. 9., krst otrok v Črničah;
• petek, sobota, 5., 6. oktobra, svetopisemski maraton v Ajdovščini;
• sreda, 11. 10., začetek leta vere.

24. nedelja med letom, 16. septembra 2012
In začel
jih je učiti,
da bo Sin
človekov
moral veliko pretrpeti, da
ga bodo starešine, veliki
duhovniki in pismouki
zavrgli in umorili in da
bo po treh dneh vstal. O
teh stvareh jim je odkrito
govoril.
In Peter ga je potegnil k
sebi in mu začel braniti.
On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posvaril
Petra: »Poberi se! Proč od
mene, satan, ker ne misliš
na to, kar je Božje, ampak
na to, kar je človeško!«
Tedaj je poklical k sebi
množico skupaj z učenci
in jim rekel: »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 in zaradi evangelija,
ga bo rešil.«
(Mr 8,31—35)

 Za konec

OMARA – Dva nadobudneža vstopita v avtobus in zagledata žensko močnejše postave. »Glej, kakšna
omara!« pripomni eden. Žena mu prisoli zaušnico in se mu opraviči: »Oprosti, avtobus se tako ziblje,
da so se odprla
p vrata omare...«
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

Odlomki Božje besede
na 25. nedeljo med letom:
1. berilo: Mdr 2,12.17–20
2. berilo Jak 3,16 – 4,3
evangelij: Mr 9,30–37

Hoditi, padati, vstajati ...
Večkrat se spomnim zgovorne podobe dveh otrok, ki
se zavzeto igrata na obali. Iz mivke zidata stavbe, ceste, predore. Naenkrat pride morski val in vse zravna
z zemljo. Človek bi pričakoval, da se bosta razočarana
zjokala in odšla. Toda otroka se iz srca nasmejeta in
začneta znova. Čez čas spet pride val in spet se drug
drugemu veselo smejita.
Odnosi so »desetkrat« pomembnejši kot delo in
ustvarjanje. Stvari se podrejo, odnosi ostanejo. Še
več, ko valovi odnesejo naše umišljene predstave,
takrat lahko še bolj najdemo Boga in drug drugega.
Kolikokrat nam Bog po dogodkih sporoča: Zemlja ti je
dana, ustvarjaj, začenjaj vsak dan znova; stvari sem
ti dal, da boš preko njih tkal odnose, v tem si vendar
ustvarjen po moji podobi. Neusmiljeni življenjski valovi ti ohranjajo živ spomin na Božje otroštvo. Na koncu
življenja bo vse odneslo, kar pa si ustvaril v odnosih,
to bo ostalo. Otrok, ki se igra s svojim očetom, bo to
igro za vedno nosil v sebi.
A kaj, ko nas lahko za vse življenje usmeri le podoba, ki smo jo ustvarili! Apostol Peter je moral doživeti
svoj hladni tuš. In to vpričo vseh navzočih. On, ki je bil
glavni, on, ki je malo prej tako genialno pred vsemi izpovedal vero. »To se ti ne sme zgoditi.« Glej, množice ti
sledijo, naredil boš drugačen svet, saj si mesija ... To
so Petrove, moje in tvoje podobe iz mivke.
Ni toliko hudo, da jih delamo, narobe
je, ker ne vidimo bistva, ko se podirajo.
»Naj se odpove sebi in naj vzame
svoj križ ter hodi za menoj ...« ne
pomeni: življenje je solzna dolina, ne
smeš računati na veselje, sprijazni se s
trpljenjem ... Ne! Po križu je prišlo na
svet veselje. Življenje te lahko zelo stisne, znajdeš se v izjemno težkem po-

ložaju, a tudi takrat lahko ljubiš, lahko
iščeš drugega. Vsak, prav vsak lahko
v življenju plete mrežo odnosov in ta
s smrtjo ne umre. Kdor pa je po krstu
umrl s Kristusom, je z njim stkal pravo,
resnično in otipljivo telo.
Neka žena, ki se ji je razbil zakon in
razšla družina, je pozneje vzkliknila:
»To je vesela novica! Nisem vedela, da
me Bog lahko poišče prav tam, kjer
sem ostala brez vsega. Imela sem veliko, vendar sem bila pravzaprav zelo
sama. Prej sem o Bogu slišala in razmišljala, sedaj z njim živim. Prej sem gradila idealno podobo in ostajala na mestu. Sedaj imam križ, vendar hodim.«
župnik

Obvestila:
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne danes, 16. 9., ob 16. uri v
Šturjah. Mladi tvegajte pogumen in
odgovoren skok v sveti zakon.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

V soboto
romamo v
Petrovče in
druge kraje
celjske škofije.
Avtobus je
poln, lahko
se zapišete
na čakalno vrsto za primer, če bo kdo
moral odpovedati.
Odhod avtobusa iz Črnič ob 6. uri,
nato po vaseh vse do Dobravelj, kjer
bo pribl. ob 6.15. Vrnili se bomo okoli
20. ure. Cena romanja skupaj s kosilom je 25 €. Plačate na avtobusu.
Program:
Postanek na Barju,
v Petrovčah spovedovanje
in sveta maša;
kosilo pri Sv. Jožefu, ogled doma in cerkve;

obisk celjskega gradu;
obisk spominskega parka Teharje;
obisk škofije in pozdrav škofa;
ogled stolnice sv. Danijela;
morda še ogled šempetrske nekropole;
postanek (krofi) na Trojanah.
Na romanju bomo prosili za blagoslov
naših župnij v letu vere.
DEKANIJSKI PASTORALNI SVET
Skupina predstavnikov župnij se
dobiva vsakič v eni izmed župnij in
jih tako bolje spoznava. Tokrat jih
gostimo v Kamnjah v torek ob 19.
uri najprej pri sveti maši. Ta bo zato
tokrat v Vrtovinu v ponedeljek.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Člani župnijskega sveta v Črničah se
dobimo v četrtek, ob 20. uri v učilnici v Črničah.
MLADI
Tako kot zadnjič se dobimo iz obeh
župnij skupaj, v petek ob 20. uri, v
učilnici v Črničah.
PEVSKI ZBOR
z vajami za odrasli zbor začnemo V
Kamnjah v petek ob 20. uri, vabljeni tudi novi pevci.
V Črničah vabljeni stari in novi v torek ob 20. uri.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Člani v svoje vrste vabijo nove fante
in dekleta, v soboto ob 19. uri, v
župnijsko dvorano v Kamnjah.
SVETOPISEMSKI MARTON
Od petka, 5. 10., zvečer do sobote
opolnoči se bo v ajdovski župnijski
cerkvi nepretrgoma brala Božja
beseda, samo nova zaveza. Svetopisemski maraton bo tokrat prvič na
našem koncu. Prav v teh časih nas
želi spomniti, da Božja beseda deluje

sama po sebi. Vsak se lahko vključi
v verigo za branje, ki traja okoli 5
minut. V soboto bo tudi nekaj spremljevalnih dogodkov.
Še so prosta mesta zlasti za noč.
Kdor želi, naj čim prej sporoči željo
za uro in svoj kontakt.
BOGOSLOVEC BLAŽ DIAKON
Po letih temeljite priprave in študija
bo naš župljan Blaž Batagelj konec
prihodnjega meseca posvečen v
diakona. To je prva stopnja zakramenta svetega
reda. Veselimo se
z njim in ga pri
tej prvi pomembni
prelomnici vztrajno podpirajmo z
molitvijo.
Ob diakonskem
posvečenju bo po
g. škofu že dal obljubo pokorščine,
celibata in služenja Cerkvi, vsakdanje
molitve brevirja. Kot diakon bo že
lahko poročal, blagoslavljal, pridigal,
vodil pogrebno bogoslužje. G . škof
ga je poslal na prvo službo v župnijo
Portorož, kjer bo vsak konec tedna
opravljal delo na župniji, med tednom pa študiral v Ljubljani.
Diakonsko posvečenje bo v Kamnjah
na žegnanjsko nedeljo, 28. oktobra,
ob 16. uri.

Kdor bo te »naloge« takoj na začetku
vzel resno, mu bo šlo mnogo lažje.
Zvezek bo obrodil obilo sadov, temu
je namreč namenjen.
Starši lahko naredite veliko, če
otroku redno
tedensko
delo osmislite. Potem vam
bo vzelo dosti
manj časa za
priganjanje in
pregovarjanje.
Prihodnjič nekaj
konkretnih napotkov.
SVETI PAVEL
Gradnja temelja za zvonik se zaradi
arheologije in nujnih postopkov še ni
začela. V oktobru računamo na začetek menjave cerkvene strehe.
Hvala vsakemu za dosedanjo pomoč
v darovih in urah prostovoljnega dela!
SAKRALNI KONCERT
Danes, 16. 9., ob 16. uri vabljeni na
glasbeno prireditev v župnijski cerkvi
v Vipavskem Križu. Nastopili bodo
baritonist Zdravko Perger, organist
Gregor Klančič in dramski igralec
Zoran A. More.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Marsikdo razmišlja, da bi poglobil
svoje versko znanje in izkušnjo. KaBOGOSLUŽNI ZVEZEK
Letošnje leto prinaša izjemno bogat, tehetsko pastoralna šola je dragocevendar nekoliko zahtevnejši bogoslu- na priložnost v neposredni bližini ne
le zaradi znanja, ampak tudi družežni zvezek za veroučence.
Zakaj je tako pomemben? Samo za- nja. Namenjena je osebni poglobitvi in ne nujno tudi učenju verouka.
radi nadzora, kdo je bil pri maši? To
V Vipavi bo letos 1. in 2. letnik, v
bi bila res škoda.
Vera ne more rasti iz učilniških klopi Postojni pa 3. letnik. Informativni
dan bo 21. septembra ob 17. uri v
niti iz predavanj. Potreben je stik z
škofi
jski gimnaziji v Vipavi.
življenjem. Bogoslužje je prav to.
Več
informacij
na 031 520 931.
Znanje pa je pri tem zelo potrebna
opora.

