Nameni svetih maš:
ponedeljek, 24. 9.,

št. 39/12
GOJAČE ob 19.00
za † Jožefa Bratina,
Gojače 8

torek, 25. 9.,
Sergij,
menih

KAMNJE ob 19.00
za † Emo Rijavec
in †† Čermelj, Kamnje 36
VRTOVIN ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo,
Vrtovin 71b

sreda, 26. 9.,
Kozma in Damijan,
mučenca

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Lozarja,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 19.00
za †† Cigoj,
p. n. Malovše 35

četrtek, 27. 9.,
Vincencij Pavelski,
ust. lazaristov

KAMNJE ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 2

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko in †† Kosovel,
p. n. Črniče 46

petek, 28. 9.,
Venčeslav,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za † Ivano Šatej,
Vrtovin 33, 30. dan

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

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

SKRILJE ob 17.30
Poročna sveta maša

ni svete maše

Anton Martin
Slomšek, škof

30. 9.
26. NEDELJA
MED LETOM
Hieronim,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 10.30
za † Karla Lampeta,
Vrtovin 108a

župnij Črniče in Kamnje

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

Dunja Rustja in Boštjan Eržen

KAMNJE ob 19.00 (somaševanje)
v čast sv. nadangelu Mihaelu
KAMNJE ob 7.45
za † Olgo Kravos,
Potoče 50

OZNANILA

ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Štrancar,
Gojače 3a
za župnijo
ob 15.00
krst otrok

Pred nami je:
• sobota, nedelja, 29., 30. 9. , šagra v Kamnjah;
• petek, sobota, 5. in 6. 10., svetopisemski maraton v Ajdovščini;
• sreda, 11. 10., začetek leta vere;
• sobota, 20. 10., Ritem Duha;
• nedelja, 28. 10., ob 16. uri diakonsko posvečenje v Kamnjah;
celodnevno (dopoldansko) češčenje v Črničah.

 Za konec
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25. nedelja med letom, Slomškova, 23. septembra 2012
Učil je namreč svoje
učence in
jim govoril: »Sin človekov bo
izročen v človeške roke in
ga bodo umorili, ko pa bo
umorjen, bo po treh dneh
vstal.« Oni niso razumeli
te besede, a so se ga bali
vprašati.
Prišli so v Kafarnaum. Ko
je bil v hiši, jih je vprašal:
»O čem ste se menili med
potjo?« Oni pa so molčali,
kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri
izmed njih je največji.
Tedaj je sedel, poklical
dvanajstere in jim rekel:
»Če kdo hoče biti prvi, naj
bo izmed vseh zadnji in
vsem služabnik.«
In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in
jim rekel: »Kdor sprejme
enega takih otrok
v mojem imenu,
mene sprejme; kdor
pa mene sprejme,
ne sprejme mene,
temveč tistega, ki
me je poslal.«
(Mr 9,31—37)
Odlomki Božje besede
na 26. nedeljo med letom:
1. berilo: 4 Mz 11,25–29
2. berilo Jak 5,1–6
evangelij: Mr 9,38–48

K vodnjaku
Nič novega pod soncem, bi lahko rekli. Medtem ko
naša družba drsi v vse bolj nevarno krizo, izgubljamo
čas in pozornost z medsebojnimi prepiri. Tudi v čisto
vsakdanjem življenju nas pred najpomembnejšimi odločitvami hudobni duh spelje z vedno enako taktiko:
odvrniti človekovo pozornost stran od bistva.
Jezus je začel svoje učence učiti največjo resnico o
Bogu in človeku: velika noč. Oni pa »niso razumeli te
besede«, niso še mogli med seboj povezati Boga in
križa; še vedno so mislili, da bo za ljudi dovolj vedeti,
razumeti, vzgajati, živeti po zapovedih ... Po svoje so
si predstavljali prihodnost in med potjo razpravljali,
kateri izmed njih je največji.
Zgodba pripoveduje o dveh kmetih, ki sta si bila vse
življenje v laseh zaradi ugleda, časti in imetja. Zgodilo se je, da sta med vojno umrla na isti dan. Zaradi
izrednih razmer sta ležala v vežici in ju niso mogli takoj pokopati. Po sedmih dneh se eden dvigne in pravi
drugemu: »Veš, ti smrdiš bolj kot jaz.« Celo eden izmed cerkvenih očetov je zapisal, da nečimrnost v nas
umre šele nekaj ur po telesni smrti.
Človeštvo zato potrebuje nekaj več kot le nauk. Jezus to pokaže na otroku. Mar je za otroka dovolj, da
ga naučimo pravih vrednot? Ne!
Najprej potrebuje nekoga. Šele
ko doživi, da ga nekdo povsem
svobodno ljubi in sprejema, se
lahko spopade z zlom v sebi in
okolici.
Odrasli otroci nismo nič drugačni. Zaman je delati trdne
sklepe, utrjevati voljo, izbirati vrednote. Prej ali slej nas bo
zmanjkalo. Človeka rešuje vera.
Vera pa ni samo prepričanje.
Sprejeti je treba veliko noč, sko-

zi njo človek doživi, da ga Bog zares ljubi; to je vera.
Drugo nedeljo v oktobru bomo tudi
v naših župnijah začeli leto vere. Morda ob tem pomislite: vsako leto je ena
tema, zdaj bomo pač »razmišljali« o
veri. Ne! Gre za vero v ožjem pomenu
besede. Prej ali slej bo treba priznati:
ne morem sam, ne moremo sami.
Lahko si po Jezusovem naročilu naložimo vedno nova bremena: postal bom
»izmed vseh zadnji in vsem služabnik«,
a vse skupaj bo samo zunanja nalepka,
ki nas bo le še bolj utrudila. Leto vere
zato pomeni, da spet najdemo vodnjak,
se ob njem usedemo in se najprej sami
odžejamo.
Če vera ni najprej počitek v Bogu, se
sami ne moremo znebiti tekmovalnosti
in nevoščljivosti. Ko se odžejaš z Bogom, zmoreš vse.
župnik

Obvestila:
ŠAGRA
SVETEGA MIHAELA V KAMNJAH
Konec tedna praznujemo v Kamnjah.
Letos bomo deležni
posebnega, vsebinsko bogatega
programa v soboto od 17.30 dalje.
Spoznavali bomo
delo, ki sta ga dolga
leta s pisano besedo opravila Pavel in
Marija Bratina. Pri sveti maši ob 19. uri
bo somaševalo kar nekaj duhovnikov
od blizu in daleč. Prisrčno vabljeni k
celotnemu dogajanju!
SOBOTA

Ob 17.30:
blagoslovitev kamnitega znamenja v
čast križanemu Odrešeniku (na Toninovem dvorišču, v Kamnjah 33);

ob 17.45:
odprtje razstave (v
župnijski dvorani);
ob 18. uri:
tiskovna konferenca
(v župnijski cerkvi):
predstavitev razstavljenih del (dr. Janez Gril), predstavitev lektorskega dela M. Bratina (dr.
Janez Dular), predstavitev Kompendija
družbenega nauka Cerkve in okrožnice
Ljubezen v resnici (dr. Rafko Valenčič);
kratka predstavitev treh knjig: Pod
sedmim križem, Čaven in Mala gora
v spominih Alojza in Lenarta Slokarja ter romana Svetniki gredo v
pekel (protoprint prevoda);
ob 19. uri:
maša v čast kamenjskemu zavetniku
(somaševanje vodi dr. Janez Gril);
ob 20. uri:
kulturni spored Beseda in glasba: odlomke iz knjig Marije in Pavla Bratina
bereta dramski igralec Milan Vodopivec in njegov sin Dominik, ob spremljavi pianista Primoža Bratina poje
baritonist Domen Križaj.
Pogostitev za vse.
NEDELJA

Slovesna sveta maša ob 10.30
Popoldan vabljeni na družabni program
pri šoli in igrišču.
Povabite na sobotnoin nedeljsko praznovanje tudi sorodnike in prijatelje.
SREČANJE ZA STARŠE
V četrtek, 27. 9., je skupno srečanje za
starše prve triade, prvoobhajancev in 1.
razreda, v Črničah v učilnici ob 20. uri.
STARŠI OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA
v Kamnjah pridite na kratek sestanek
(dogovor za vikend v novembru) na
začetku vaj v petek ob 16.45.
MLADI
Ponovno se dobimo v petek ob 20. uri,
tokrat skupaj v župnišču v Kamnjah.

SVETOPISEMSKI MARATON
Kdor bi se še želel prijaviti za branje
od petka, 5. do sobote 6. oktobra, naj
sporoči na dk.sonce@gmail.com.

Vmes postaje s programom. Prihod na
Sveto Goro, sprejem furmanov ob 16.30.
Ob 17.00 somaševanje v baziliki vodi
upokojeni škof Metod Pirih.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Vpis v Katehetsko pastoralno šolo bo
v soboto od 15. ure dalje v Postojni
(župnijski dom). Tisti, ki vas zanima,
vabljeni, da izkoristite možnost, ki je
namenjena predvsem osebni poglobitvi. 1. in 2. letnik bo letos v Vipavi, 3.
letnik pa v Postojni.
Več informacij na 031 520 931.

BOGOSLUŽNI ZVEZEK - NAVODILA
Prav lepo je videti, kako ste nekateri
veroučenci z veseljem in skrbno začeli
z urejanjem bogoslužnega
zvezka!
Predvsem starše vabnim, da
otroke pri tem podpirate in
jim to redno delo osmislite.
Pripomoček naj pomaga
oživljati stik z bogoslužjem, ki je stik z
življenjem. Naloge v zvezku zato niso le
»domače naloge«.

SREČANJE DRUŽIN VIPAVSKE DEKANIJE
bo letos v Podnanosu v soboto, 29.
9. Ob 14.00 sveta maša (škof Jurij
Bizjak), 15.00 predavanje Aleša Čerina,
Skromnost; 16.00 skupni obed, druženje, srečelov.
POROKA
v soboto bosta v Skriljah
sklenila sveto zakonsko zvezo Dunja
Rustja iz Skrilj in Boštjan Eržen iz župnije Otalež. Priporočamo ju v molitev.
SVETI KRST
V nedeljo bosta v Črničah prejela sveti krst: Val Žigon, sin
Viljema in Katarine, Črniče 3 in
Rene Silajdžič, sin Blaža in Tjaše,
Črniče 2.
Obe družini priporočamo v molitev.
PRIREDITVE OB 90. OBLETNICI PREVOZA
ZVONA NA SVETO GORO
Konec tedna bo velika slovesnost z več
kot 600 sodelavci ob 90. obletnici prevoza največjega zvona na Sveto Goro.
Pri praznovanju aktivno sodelujejo tudi
pritrkovalci iz obeh naših župnij.
Petek, 28., 9., ob 19.30: Koncert devetih
pevskih zborov v cerkvi v sv. Štefana v
Solkanu.
Sobota, 29.9., ob 19.30: Okrogla miza
pri Kristusu Odrešeniku v Novi Gorici.
Nedelja, 30. 9., ob 9.30: Gorica -Travnik
Prevoz replike svetogorskega zvona z
osmimi pari konj na Sveto Goro.

SAMOLEPILNO PODOBICO sproti lepite v
okvir poleg razlage enega od svetnikov v
vsakem tednu in ob pomembnih praznikih. Nalepljena sličica pomeni, da sem se
udeležil bogoslužja, naj ne bo le kontrola
za župnika in kateheta!
Pozor! Če ste se nedeljskega ali prazničnega bogoslužja udeležili drugje, povejte
pri verouku, da dobite nalepko. Če ste
zaradi bolezni ali pa lenobe sveto mašo
izpustili, otrok lahko zabeleži upravičen
razlog, na primer, da je bil bolan, nalepke
pa ne dobi. Nalepke zbirate tudi nekateri
mlajši, ki še ne hodite v šolo.
STAVEK IZ EVANGELIJA pomaga, da se
v nas bolj usede Božja beseda. Od 2.
razreda dalje otroci vedno vpišete manjkajoče besede. Otroci naj delajo čim bolj
samostojno. Ko se stavka ne zapomnite,
si pomagate s Svetim pismom, tedenskimi oznanili, spletno stranjo.
POBARVANKA tudi s pomočjo podobe
oživi nedeljski evangelij.
KVADRATI pod pobarvanko ovrednotijo prostovoljno sodelovanje v vsakem
tednu: obisk delavniške maše (zelena),
pevske vaje (modra), ministriranje (rdeča), prvi petek, prva sobota (vijolična),
dobra dela (oranžna), sodelovanje v mavrični ali drugi skupini (rumena) ...
VPRAŠANJE - odgovorim na eno od vprašanj (po triadah).

