Nameni svetih maš:
ponedeljek, 15. 10.,
Terezija Avilska,
cerkvena učiteljica

št. 42/12

torek, 16. 10.,
Marjeta M. Alakok,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za vse †† Podgornik,
Potoče 27
VRTOVIN ob 19.00
za † Stanislava Gerželja,
Vrtovin 115, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za †† Škrbinc,
p. n. Gojače 30

sreda, 17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
mučenec

SKRILJE ob 19.00
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b

MALOVŠE ob 19.00
za † Marto Cigoj
p. n. Podnanos

četrtek, 18. 10.,
Luka,
evangelist

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo angelu varuhu,
Kamnje 2a

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

petek, 19. 10.,
Rene Goupil,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a

RAVNE ob 19.00
za † Lojzeta Košuta,
p. n. Ravne 13

sobota, 20. 10.,

SVETI PAVEL ob 16.00
za vse žive dobrotnike
obnove cerkve (ob slabem

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 78a

Irena,
mučenka

vremenu v Vrtovinu ob 17. uri)
21. 10.
28. NEDELJA
MED LETOM,
misijonska
Uršula,
mučenka

KAMNJE ob 7.45
za † Mirka Nevredna
Vrtovin 102
KAMNJE ob 10.30
v čast Svetemu Duhu
za šolarje, Kamnje 52a

GOJAČE ob 19.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

ČRNIČE ob 9.00
za †† Leban,
Črniče 94, p. n. Italija
za župnijo

KRST OTROK

MOLITEV V LETU VERE

»Moj Bog, verujem vate, molim te,
upam vate in te ljubim nadvse.
Prosim te odpuščanja za tiste,
ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo.«
Molili jo bomo tudi skupno v letu vere. Vabljeni, da se jo naučite na pamet.

Angel miru se je leta 1916 trikrat prikazal
trem fatimskim pastirčkom, devetletni
Luciji dos Santos, osemletnemu bratrancu Frančišku in njegovi šestletni sestrici
Jacinti Marto. Prikazovanja in naročila
angela so pripravljala pastirčke na Marijin
prihod leta 1917.
Spomladi leta 1916 se je Božji poslanec
predstavil kot angel miru in povabil otroke k tej molitvi za vero.

 Za konec
MOLITEV – Deček moli: »Dobri Bog, daj, da tisti vitamini iz špinače pridejo v puding.«
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
28. nedelja med letom, 14. oktobra 2012
Rekel mu
je: »Učitelj,
vse to sem
izpolnjeval že od svoje mladosti.«
Jezus se je ozrl vanj, ga
vzljubil in mu dejal: »Eno ti
manjka: pojdi, prodaj, kar
imaš, in daj ubogim, in imel
boš zaklad v nebesih; nato
pridi in hodi za menoj!«
Ta beseda ga je potrla in
je žalosten odšel; imel je
namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog
in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo tisti, ki
imajo premoženje, prišli v
Božje kraljestvo!« Učenci so
se čudili njegovim besedam.
In Jezus je vnovič spregovoril: »Otroci, kako težko je
priti v Božje kraljestvo! Laže
gre kamela skozi šivankino
uho, kakor pride bogataš v
Božje kraljestvo.« Ti pa so
še bolj strmeli in govorili
med seboj: »Kdo se potem
more rešiti?« Jezus se je
ozrl vanje in rekel:
»Pri ljudeh je to
nemogoče, ne pa pri Bogu,
kajti pri Bogu
je vse mogoče.«
(Mr 10,20—27)

Odlomki Božje besede
na misijonsko nedeljo:
1. berilo: Iz 53,10–11
2. berilo Heb 4,14–16
evangelij: Mr 10,35–45

Leto vere ...
Kamela skozi šivankino uho ... Najbolj resna in usodna vprašanja o življenju Jezus pove z evangeljskim
smislom za humor. To se mi zdi zelo pomembno, ko
začenjamo leto vere! Zakaj? En sam Božji nasmešek
bo zate vreden več kot desetkratno naprezanje.
Krščansko vero nemalokrat doživljamo, kot bi hoteli riniti skozi šivankino uho. Še nihče se ni spreobrnil,
če se ni najprej Bog dotaknil njega. Leto vere zato
lahko izpade kot samo še ena nova parola: »Strnimo
naše vrste in utrdimo vero.« Nova evangelizacija se
začenja nekje drugje, pri vodnjaku. »Če je kdo žejen,
naj pride in naj pije« (Jn 7,37). »Ne boj se, samo veruj« (Mr 5,36). Napisa v obeh župnijskih cerkvah nas
želita spomniti na spremembo. Zgolj človeško naprezanje nas je izpraznilo in pripeljalo v puščavo. Papež
je te dni pokazal na preroško znamenje našega časa:
kar se zdi izgubljeno, Bog spremeni v priložnost.
»V puščavi se ponovno odkrije vrednost tistega, kar
je bistveno za življenje; tako so v sodobnem svetu
brezštevilna znamenja, pogosto izražena na impliciten ali negativen način, ki govorijo o žeji po Bogu in
zadnjem smislu življenja. In v puščavi so potrebne
predvsem osebe z vero, ki s svojim lastnim življenjem kažejo pot proti obljubljeni deželi in tako ohranjajo upanje živo. Živeta vera odpre srce za Božjo
milost, ki osvobaja od pesimizma.
Danes bolj kot kdaj koli evangelizirati pomeni pričevati
o novem življenju, ki ga
je spremenil Bog, in tako
kazati pot,« je dejal.
Nehajmo se truditi,
kako bi lahko vrata znova odprli ven in pustimo,
da jih Bog najprej odpre
noter, k nam, k meni.

Postali smo podobni otroku, ki se
trudi, da bi naredil več in bil bolj priden, ne pusti pa se vzeti v naročje.
Mladenič je hotel narediti vse, vendar
se ni pustil vzljubiti: »Eno ti manjka ...«
Samo govoriti in nenehno ponavljati, da je treba živeti tako in tako, nas
lahko izprazni in pripelje do »alergije«
na vse, kar je Božje, krščansko, cerkveno. Versko življenje brez doživetja
Božje ljubezni je nevarno. Rodilo je že
marsikaterega upornika, celo zločinca.
Enako nevarno je popuščanje. Zato
je Jezus do tistega, ki ga vzljubi, zelo
zahteven.
Pred točno 95 leti so v Fatimi lahko
gledali napovedani sončni čudež. Nebesa so nam po Mariji napovedala težke čase, ki jih na koži čutimo danes.
Čudež sonca je bil samo znamenje
tega, k čemur nas Bog skozi to krizo
pelje. Pobudo je prevzel on, potrebuje
samo naše sodelovanje. Želeli smo si
ustvariti raj kar na zemlji in pozabili,
da smo romarji.
Najprej postanimo romarji. Po novem letu se bomo začeli pripravljati na
posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Spomladi se bomo posvetili
kot župnija. Kjer se boste odločili, se
boste posvetili kot družina ali osebno.
Sprejmi v svoj dom kip Marije romarice. Samo pusti, da Bog lahko prevzame pobudo. On želi vstopiti v vse
tvoje rane, ki si jih dobil na poti skozi
ta, od Boga odtujeni čas.

Obvestila:
MOLITEV
Hvalevredno, da ste se
organizirali na več krajih.
Vabljeni k skupni molitvi:

POT FATIMSKE ROMARICE
ČEMU, KDAJ, KAKO?
Blagoslovljen kip želi ob vaši skupni molitvi prinesti v vaše domove in vasi Božje življenje, ki je dar. Marija je osebno
prisotna tudi preko milostnih znamenj.
Sprejmite to je predvsem z vero.
Ne obremenjujte se s tem, kaj in kako
boste molili. Bodite čim bolj preprosti,
vendar hkrati spoštljivi.
Kako bo romanje
potekalo?
Začeli boste v Skriljah
pri prvih hišnih številkah. Romala naj bi
do nove maše ali tudi
dlje, zato ni treba
hiteti. Sprejemanje
na domove naj bo
popolnoma prostovoljno. Nikomur je
ne vsiljujte!
Molitev naj poteka vzporedno:
- po posameznih domovih
- vsaj občasno se med seboj dogovorite, da se dobite skupaj bodisi
sosedje, sorodniki ali prijatelji.
Ne bomo imeli nobenih vnaprejšnjih
seznamov. V pisnih oznanilih bo občasno
pisalo, kje se nahaja. Prosim, sporočajte
sproti do sobote.
Zraven kipa gre tudi nahrbtnik z navodili
in zvezek, kamor lahko zapišete svoje
vtise, dvd film ... Predlagal sem vzorec
molitve, lahko pa oblikujete po svoje.
Ko boste kip nesli peš k drugim ali k
sebi, je zaželeno, da nesete zraven prižupnik žgano priloženo luč. Kip je doslej romal
po več župnijah, k nam prihaja iz župnije Spodnja Idrija in Ledine. Romarico
nam je priskrbel naš rojak, duhovnik p.
Vid Lisjak. Nekaj spodbud in navodil bo
tudi v naslednjih oznanilih.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje 2. skupine je v četrtek ob 20.

v Skriljah ob torkih ob 19. uri v cerkvi,
uri v Kamnjah, srečanje 1. skupine pa nav Črničah ob sredah ob 19. uri v cerkvi,
mesto
prejšnjega petka to soboto ob 20.
na Ravnah ob sredah ob 18.30 v cerkvi,
uri
v
Črničah.
Vabljeni »stari« in »novi«.
v Gojačah ob četrtkih ob 19. uri v cerkvi.

SVEČA OB PRVEM NOVEMBRU
PRITRKOVALCI
Dobite se v Kamnjah v petek ob 19. uri. Karitas vabi: »Ob prazniku vseh svetih
so naša pokopališča polna sveč. NaPRIPRAVA NA BIRMO
šim rajnim bo v večjo duhovno korist,
Bodoči birmanci, 7. in 8. razred, boste če bomo zanje molili in z mislijo nanje
že v tem letu imeli nekaj priprave. V
naredili dobro delo. Karitas vas vabi,
Črničah bodo mesečna srečanja za
da prižgete manjšo svečo (so v cerkvi),
birmance v vsak tretji petek v mesecu razliko pri strošku zanje pa kot dobro
ob 18. uri. Začnemo ta petek, 19.10. delo namenite ljudem v stiski. Stroški,
V Kamnjah bomo začeli v novembru.
ki jih ima Karitas s posamično svečo,
znašajo 0,60 evra. Vabljeni, da po
MLADI
svojih zmožnostih darujete (vsaj dva
Mladinsko srečanje v petek v Kamnjah evra? – presodite sami). V zahvalo boste
v župnijski kuhinji v petek ob 20. uri. dobili svečo. Razliko bo Karitas namenila
Tokrat film, predstavitev letošnje teme. ljudem v stiski v našem okolju.«
Povej naprej in povabi še koga.
STREŽNIKI
V Kamnjah se dobimo v petek ob
17.45, v Črničah pa v soboto ob 9.
uri pred cerkvijo. Obakrat za eno uro.
Sprejem novih bo v nedeljo, 18. novembra. Še se lahko pridružite tisti, ki
želite postati strežniki. Računajte tudi
na dekanijsko srečanje, ki bo v soboto,
17. novembra, v Vipavi.
MAVRIČNA SKUPINA
Otroci vabljeni na misijonsko nedeljo v
Črničah po maši v učilnici.
MISIJONSKA NEDELJA
Molili bomo za misijonarje. Nedeljsko
nabirko bomo oddali za misijone.
TERČELJEV SHOD
Vabljeni v Log pri Vipavi na misijonsko
nedeljo: ob 15. uri molitvena ura, ob
16. uri sveta maša.
DIAKONSKO POSVEČENJE
Podobno kot imamo oklice za bodoče
zakonce, objavljamo in v molitev priporočamo našega bogoslovca. V nedeljo,
28. 10. 2012, želi prejeti diakonsko
posvečenje Blaž Batagelj, sin Tomaža
in Magde, Kamnje 4a, rojen 7. 2. 1987.
Ker bo z njim posvečen še bogoslovec
Tilen Prinčič iz župnije Vipolže, je posvečenje prestavljeno v Log pri Vipavi.

OBNOVA STREHE NA SVETEM PAVLU
Ponovno hvala vsem, ki ste ta teden
darovali delo in strojne ure ter v skalo
izkopali globok temelj za nov zvonik!
V tem tednu se je začela obnova celotne strehe.
PROŠNJA ZA PREVOZ
V soboto dopoldne bomo vozili gramoz
neposredno iz Vrtovina do cerkve. Če
je kdo pripravljen prispevati kakšen
prevoz s traktorjem in prikolico, naj
sporoči, da bomo približno vedeli. Začeli
bi ob 8. uri pri deponiji Curk.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Stanislava Gerželja ste za
obnovo cerkve na Svetem Pavlu zbrali
in darovali 571,50 evra. Bog bogato
povrni za dragocene darove!
SVETI KRST
V nedeljo bodo med drugo
sveto mašo v Kamnjah prejeli
sveti krst:
Miha Pirjevec, sin Luke in Urške,
Vrtovin 27a;
Filipa Mužina, hči Martina in Gaje,
Potoče 13;
Evan Bratina, sin Mitje in Kristine,
Skrilje 79.
Veselimo se novega življenja in mlade družine novokrščencev priporočamo v molitev.

