Nameni svetih maš:
ponedeljek, 9. 9.,
Peter Klaver,
misijonar

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefa Rodmana,
Potoče 68

GOJAČE ob 19.00
za †† Stanka Krkoča,
p. n. Gojače 33

torek, 10. 9.
Pulherija (Leposlava),
cesarica

VRTOVIN ob 19.00
za vse ††, Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Bavec,
p. n. darovalca

sreda, 11. 9,
Prot in Hijacint,
mučenca

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak
Skrilje 91d

MALOVŠE ob 19.00
za † Stanka Rebka,
p. n. Gojače 36

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefo Bizjak,
Potoče 28, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico Fišer,
p. n. Črniče 24

četrtek, 12. 9.,
Marijino ime

ob 18.00 spoved za veroučence

petek, 13. 9.,
Janez Zlatousti,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
p. n. Vrtovin 114b

ni svete maše

sobota, 14. 9.,
Povišanje svetega
Križa

SKRILJE ob 8.00
za †† Jožeta Kravosa
Skrilje 9
na Sveti Gori ob 10.30
za duhovne poklice

ni svete maše

15. 9.

KAMNJE ob 7.45
za †† Franca, Marijo in Franca
Podgornika, Vrtovin 32

24. NEDELJA
MED LETOM

Žalostna Mati Božja

KAMNJE ob 10.30
za † Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 9.00
za † učiteljico Ireno Gruntar,
p. n. hvaležnih učencev
za župnijo
ob 15. uri molitveno srečanje za mir

Pred nami je:
•
•
•
•
•
•

petek, 12. informativni dan za katehetsko past. šolo v Vipavi;
sobota, 21. 9., Stična mladih;
nedelja, 22. 9., krst otrok v Črničah;
nedelja, 29. 9., šagra v Kamnjah;
četrtek, 3. 10., romanje v Medžugorje;
nedelja, 13. 10., predstavitev birmancev in izročitev Svetega pisma.

 Za konec
SREČA V NESREČI – Blondinka se je peljala z avtom in nenadoma je močno počilo. Ustavila je avto,
izstopila in si ga ogledala. Nato je modrovala: »Hvala Bogu, da je guma počila le na spodnji strani.«
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

22. nedelja med letom, Marijino rojstvo

8. 9. 2013
št. 34

Ob Marijinem rojstvu
Kdor
ne
nosi
svojega križa in
ne hodi za menoj,
ne more biti moj
učenec. ...
Ali: kateri kralj,
ki gre na vojsko
proti drugemu
kralju, ne bo prej
sedel in se posvetoval, ali se
more z deset tisoč
možmi postaviti
po robu njemu, ki
prihaja nadenj z
dvajset tisoči? Če
se ne more, pošlje
poslanstvo, ko je
oni še daleč, in
sprašuje, kakšni
so pogoji za mir.
Takó torej nobeden izmed vas,
ki se ne odpove
vsemu, kar ima,
ne more biti moj
učenec.«
(Lk 14,27.31–33)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 32,7–14
2. berilo: 1 Tim 1,12–17
evangelij: Lk 15,1–32

Nekdo me je nekoč vprašal: »Kako vendar je lahko Bog
presenečen nad človekom, kako se lahko čudi našim dejanjem, ko pa vendar vse vnaprej ve, kaj se bo zgodilo?«
Verjamem, da se je vsak že kdaj spraševal o tem. Ob prazniku Marijinega rojstva v letu vere se lahko globlje zamislimo, zakaj nas je Bog hotel, da živimo, in kaj je vendar
smisel vere na tem svetu.
Zakaj je vendar treba vse zapustiti, zakaj je treba vzeti
križ in ga nositi? Ali ni Bog vseveden in bi lahko svet naredil
drugačen?
Res! Bog že ob rojstvu ve za našo prihodnost, vendar
je to védenje »ljubeče védenje«. Bog je svoboden, vendar je »svoboden v ljubezni«. Tudi ob Marijinem rojstvu je
vnaprej »vedel«, da bo nekoč rekla »da«, »zgodi se«. In
vendar se Bog sam čudi njeni čisti veri, ko je rekla Bogu
»zgodi se«.
Vsaka mati, vsak oče ve, da bo otrok nekoč spregovoril.
In vendar se – če le ima kaj srca – čudi, ko prvič sliši otrokov ma-ma! Če že oče in mati zmoreta vnaprej vedeti »z
ljubeznijo«, kakšno mora biti šele Božje čakanje na novo
rojstvo …
Jezus je
bil nekoč začuden nad vero poganskega
stotnika (prim. Lk 7,9). Čudež je prvo
rojstvo, ko se otrok rodi in spregovori. Čudež je drugo rojstvo, ko se med
Bogom in človekom rodi vera. Čudež
je, ko se človek v Kristusu pridruži
Svetemu Duhu, gleda Očeta in prvič
reče »Oče«. To je vera. Človek – dojenček je zmožen dati odgovor, potem ko ga je nekdo z ljubeznijo dolgo
gledal in ga klical.
Bog se je v ljubezni odločil da bo zgodovino »peljal« naprej skupaj s človeko-

vo svobodo, z našimi odločitvami. Zato
potrebuje naš »zgodi se«. Zato je treba v življenju pustiti, izpustiti, zapustiti
in reči »zgodi se«. To je njegov in moj
odgovor na križ. To pomeni, da samo
eno rojstvo ni dovolj, življenje ne teče
samo po naših načrtih. Potrebo se je
srečati z Bogom in se vnovič roditi.
To nedeljo občudujemo modrost, da
je Bog v življenje poklical Marijo in jo
vnaprej izbral, da bi nekoč slišal njeno
besedo vere in se iz nje rodil.
Podoba Marije – otroka nam danes
sporoča: Tudi ti si na svetu zato, da
boš spregovoril besedo. Da lahko sámo
Božje védenje napolniš z začudenjem.
Oče je hotel, da si in da živiš. In živiš z
namenom, da se tudi v tvojem življenju zgodi drugo rojstvo.
župnik

Obvestila:
SREČANJE BOLNIH IN
STAREJŠIH ŽUPLJANOV
Danes popoldne župnijski Karitas pripravljata v Črničah skupno srečanje
starejših in bolnih župljanov. vabljeni k
sveti maši ob 16. uri, ki jo bo daroval
novomašnik Blaž Batagelj. Med mašo
boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja.
Ob 17. uri se zberemo skupaj v novi
dvorani pri šoli v Črničah, kjer se bomo
poveselili ob harmoniki. Povabite in
pomagajte s prevozom iz obeh župnij,
povabite tudi tiste, ki sicer ne hodijo k
sveti maši.
STARŠI BIRMANCEV
Računajte na srečanje v naslednjem tednu: v torek, 17. 9. ob 20. uri v Kamnjah in v sredo, 18. 9. ob 20. uri
v Črničah. Sporočite pravočasno, če
se vam bosta večera pokrivala z obveznostmi v šoli.

Zaznamujte si tudi nedeljo, 13. oktobra, ko bo pri nedeljski maši v obeh župnijah predstavitev birmancev in izročitev Svetega pisma.
MAVRIČARJI V KAMNJAH
se prvič dobite v ponedeljek ob 17.
uri. Vabljeni, da se pridružite in skupaj
ustvarjate nekaj lepega.
POPOLDAN NA CESTI
V okviru Škofijske karitas
Koper začnemo oktobra ponovno izvajati preventivni
program za otroke in mladostnike POPOLDAN NA CESTI. Program
že dvanajsto leto združuje osnovnošolske otroke in prostovoljce. Ker ga želimo
približati čim večjemu številu otrok, ga
bomo uvedli tudi v Kamnjah in Črničah.
Vabimo vse, ki bi radi sodelovali kot prostovoljci, in tudi starše, ki bi radi svoje
otroke vključili v preventivni program,
da se nam pridružijo. Uvodni sestanek
bo v torek, 10. 9., ob 18. uri v veroučni učilnici v Kamnjah in v sredo, 11. 9.,
ob 18. uri v veroučni učilnici v Črničah.
Vabljeni! Kontaktna oseba: Tatjana Rupnik 041 762 029 ali pnc.karitas@gmail.
com.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V Kamnjah se dobimo člani pastoralnega
sveta na zelo kratkem sestanku v nedeljo, 15. 9., takoj po maši.
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti prvega
ali drugega otroka, računajte
na jesensko skupno pripravo,
ki se začne v torek ob 20. uri v župnišču v Vipavi. Najbolje je pripravo opraviti še v času nosečnosti.
ZAČENJA SE PRIPRAVA NA ZAKON
Priprava se začne v
nedeljo, 15. 9., ob
16. uri v Marijinem
domu v Šturjah. Traja šest zaporednih
nedelj. Mladi in manj mladi, pogumno!

MLADI
V petek ni mladinskega
srečanja, čimprej pa se
prijavite za Stično.
Letošnje
praznovanje
slovenskih mladih kristjanov v Stični bo 21.
9. 2013. Tudi v naši dekaniji bomo organizirali prevoz z avtobusom. Vse mlade,
dijake in študente ter mlade v poklicih,
toplo vabimo na praznik veselja in res
mladostne vere. Za prevoz se prijavite
pri svojem župniku do vključno srede,
18. 9. Prevoz vas stane 8€, organizatorji
pa nas prosijo še za prispevek 5€, skupaj torej 13€. Če kdo tega ne more plačati, naj zato ne ostane doma.
Več o programu na: www.sticna.net
SKAVTI VABIJO
Skavti iz stega Dornberk 1 vabimo mlade, ki si želijo novih izkušenj in poznanstev ter veliko dejavnosti v naravi, v torek, 10. 9., k maši v Vrtovin, kjer bomo
kratko predstavili naše delo in vas povabili, da se nam pridružite. Pridite, ne bo
vam žal!

MOLITEVNI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
V soboto dopoldne bo na Sveti Gori dan
molitve za duhovne poklice. Lahko se pridružite kateri od skupin pri molitvi križevega pota s Prevala od 8. ure dalje. Sveta maša v baziliki bo ob 10.30. Lahko
sporočite in se prijavite tudi za prevoz z
avtobusom, ki bo odpeljal iz Ajdovščine ob
7.30 in bo lahko pobiral po naših vaseh.
POROKA
V soboto bosta v dobraveljski cerkvi
sklenila sveti zakon Tomaž Ušaj in Jana
Zgubin iz Gojač 3č. Novoporočenca priporočamo v molitev!
MOLITVENO SREČANJE ZA MIR
Zelo lepo je, ko se
na več krajih še vedno zbirate pri skupni molitvi. Tudi v
tem letu vztrajajte,
če le morete. Papež
nas je poklical, naj
vzamemo resno opomin k molitvi za mir.
Razmere v svetu in naši domovini, Cerkvi, stanje v družinah, vse to so znamenja časa, da se v molitvi povežemo.
Vabljeni k molitveni uri za mir, ki bo v nedeljo, 15. 9, v župnijski cerkvi v Črničah
ob 15. uri. Med nami bo gostja Brigita
Bučar z izkušnjo molitvenih skupin »Resnično življenje v Bogu«.
Vabljeni, da se pridružite člani molitvenih
skupin in drugi.

ZAKONCI
V petek, 13. 9., se spet
dobimo na srečanju prve
skupine. Na to srečanje
vabimo tudi nove pare, da
se pridružite vsakoletnemu programu, preprostemu pogovoru
ob konkretni temi, skupni povezanosti,
da bi bolje živeli zakonski odnos, poglo- DELO NA SVETEM PAVLU
bili vero in dobili moč za reševanje vsaZahvaljujoč požrkodnevnih težav. Na svidenje v petek
tvovalnim
zidarob 20. uri v učilnici v Črničah. Druga
jem smo ta teden
skupina ima prvo srečanje v četrtek,
lahko postavili bor
19. 9., ob 20. uri v Kamnjah.
na vrhu novega
zvonika. H koncu
ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
gre zidava kamniznova odpira svoja vrata. Srelanja bodo te obloge in priprava vpetja zvona.
tudi letos ob sredah, začetek to sredo V tem tednu bo od ponedeljka delo na zuob 20. uri. Vabljeni tudi v katehetsko nanji fasadi. Zelo prav bi prišla vsaj dva
pastoralno šolo, letos prvi letnik v Vipa- dodatna delavca pomočnika. Če je kdo
vi. Informativni dan bo 20 9.
pripravljen v tem tednu darovati čas, naj
sporoči

