21. nedelja med letom

25. 8. 2013
št. 32

ponedeljek, 26. 8., KAMNJE ob 20.00
Ivana Bichier,
za †† Antona in Vero Bratina,
redovnica
Kamnje 1a
VRTOVIN ob 8.00
torek, 27. 8.
Monika,
za † Dušana Lozarja,
mati sv. Avguština
Vrtovin 25a
ni svete maše
sreda, 28. 8,

Avguštin,
škof, cerkveni učitelj

Ne bo šlo po našem kopitu

Tedaj mu je nekdo
rekel: »Gospod,
ali je malo teh, ki
se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si, da
vstopite skozi ozka
vrata, kajti povem
vam: veliko jih bo
želelo vstopiti, pa
ne bodo mogli. Ko
bo hišni gospodar
vstal in vrata zaprl,
boste ostali zunaj.
Začeli boste trkati
na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri
nam!‹ Pa vam bo
odvrnil: ›Ne vem,
od kod ste.‹ Tedaj
mu boste začeli govoriti: ›S teboj smo
jedli in pili in po
naših ulicah si učil,‹
toda rekel vam bo:
›Ne vem, od kod
ste. Pojdite proč
izpred mene vsi, ki
delate krivico!‹
(Lk 13,23–27)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 3,17–29
2. berilo: Heb 12,18–24
evangelij: Lk 14,1.7–14

četrtek, 29. 8.,

Spominjam se moža, ki je malo pred smrtjo prebral celo
Sveto pismo in potarnal: »Ne vem, koliko bo najboljših, ki
jim bo uspelo priti v nebesa!«
Ali res zmagujejo le najboljši? Kar zgrozim se, ko srečujem toliko tekmovalnosti na vseh področjih. Začenja se šolsko leto, žal za mnoge spet neizprosna tekma.
Boli me, ker tudi vero marsikje jemljemo kot tekmo, napor, trening, nabiranje potrebnih točk, da nas bodo spustili
naprej … »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata«,
zato lahko beremo le kot dolgotrajno religiozno naprezanje
z naše strani. Tako ga bomo brali, vse dokler ne bomo izkusili vere kot resnično brezpogojne ljubezni. Obrnjena pot,
klic vere namreč je: »Nehaj se truditi, vseeno te ljubim!«
Bolj ko se trudiš, dlje si od mene.
»Prizadevajte si« in »ozka vrata« sta njegovi resni svarili,
da v življenje ne bo mogoče priti po običajnih »vezah in
poznanstvih« ali le z izpolnjevanjem pravil. Vrata v življenje
niso ozka zato, ker bi za prehod skoznje potrebovali veliko
»treninga«. Pri skoraj vseh novodobnih duhovnih ponudbah
z Vzhoda naletimo na tovrstno miselnost. Jezusov evangelij
ima s takim poganskim gledanjem malo skupnega. Vrata
so ozka zato, ker so oseba. Osebo pa lahko le priznaš in
sprejmeš. Kristusa ni lahko sprejeti, ker ni zakon, pravilo,
energija, ni nauk, ampak svobodna oseba! Takega Boga ne
moreš ukrojiti po svoji meri. Ni zahteven v smislu napora, ampak v smislu odločitve. Ni težko iti
skozi vrata zaradi širine v centimetrih,
ampak zato, ker ne moreš iti skozi
več vrat hkrati. Vse je težko, dokler
Jezusa ne sprejmeš. Ko se enkrat
odločiš za ozka vrata, Zanj
samega, je na drugi strani
vrat vse lažje. In to že na
tem svetu!
župnik

Mučeništvo
Janeza Krstnika

petek, 30. 8.,
Feliks (Srečko),
mučenec
sobota, 31. 8.,

Nikodem,
Jezusov učenec

1. 9.

22. NEDELJA
MED LETOM
Tilen,
opat

KAMNJE ob 20.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 2
VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Šatej,
Vrtovin 33, 1. obl.
SKRILJE ob 8.00
po namenu, Skrilje 50
V Logu bo 19.30 maša za
zakonce in družine.

SKRILJE ob 7.45
za † Magdaleno Kalin,
Skrilje 70c
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefo Podgornik,
Vrtovin 16

GOJAČE ob 20.00
za † Ljuba Bavčarja,
p. n. Gojače 3b
ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. sorodnikov
MALOVŠE ob 20.00
na čast Svetemu Duhu in angelom
varuhom, p. n. Malovše 37
ČRNIČE ob 20.00
za †† Karla in Pavlo Valič
in †† starše, p. n. Črniče 61a
RAVNE ob 20.00
za †† Slejko, Ravne 30,
p. n. sorodnikov
ČRNIČE ob 20.00
za † Bruna Lojka,
p. n. domačih
ČRNIČE ob 9.00
za † Iva in †† Leban,
p. n. Črniče 79
za župnijo

blagoslov šolskih torb
• Začetek veroučnega leta. V Kamnjah bomo prosili blagoslova za starše, katehete in otroke že v
nedeljo, 1. 9., ob 10.30. K maši prinesite šolske torbe, vanje dajte, kar vam je najtežje ...
• Možnost za vpis novih veroučencev, pogovor in nabava učbenikov bo v Kamnjah v ponedeljek
od 17. do 19. ure, v petek od 7. do 10. in od 17. do 19. ter v soboto od 9. do 10. ure. V Črničah bom
na voljo v petek od 15. ure do 16.30. Lahko tudi zunaj teh ur po dogovoru, če sem doma. Če je bil
otrok krščen v drugi župniji, k vpisu prinesite krstni list ali pa družinsko knjižico. Iste dneve bodo
na voljo tudi učbeniki, lahko pa jih kupite tudi v Zvončku; seznam in cene so na spletni strani. Da bi
znižali stroške, si lahko rabljene knjige sposodite pri drugih in vzamete samo delovne zvezke. Urnik
verouka je objavljen na spletni strani, začeli bomo 3. septembra.
• Zakonci vabljeni, da v soboto, 31. 8., ob 19.30 z družinami skupaj poromamo k Mariji, tolažnici
žalostnih v romarsko cerkev v Logu pri Vipavi. Program: 19.30 – začetek pobožnosti »duhovna in pevska
uglasitev«, petje mašnih in slavilnih pesmi, 19.45 – molitev rožnega venca, 20.00 – sveta maša z blagoslovom
šolskih torb. 21.00 – sklep romanja. Ob tej priložnosti se lahko zakonskim skupinam pridružite tudi novi

pari, povejte željo. Iz srca vsakemu privoščim to svetlo izkušnjo sredi napornih dni med letom!

• Starejši in bolni župljani, župnijska Karitas obeh župnij vas že sedaj lepo vabi na srečanje, ki bo za
obe župniji skupaj v Črničah v nedeljo, 8. septembra, ob 16. uri. Sveto mašo bo daroval novomašnik Blaž.
• Na šagri v Vrtovinu smo zbrali 505,10 €, v Malovšah na šagri 222,42 €. Hvala za velikodušne darove. Hvala vam tudi za vse osebne darove, ki ste jih namenili za Svetega Pavla, kjer se delo sedaj
nadaljuje. Hvala za vaše darove za obnovo kapelice v Gojačah!

 Za konec

GOVORICE – »Ali si slišala, da je dimnikarja povozil avto?« »Obup, kaj vse se danes dogaja.
A sedaj še na strehi nismo več varni!?«

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

