Nameni svetih maš:
ponedeljek, 2. 9.,
Marjeta,
devica in mučenka

KAMNJE ob 19.00
za †† Valič,
Kamnje 63

VRTOVIN ob 19.00
torek, 3. 9.
Gregor Veliki,
za † Gerželj in Rustja,
papež, cerkveni učitelj Vrtovin 73
sreda, 4. 9,
Rozalija Sicilska
devica, spokornica

ČRNIČE ob 19.00
za †† Lojk,
p. n. Črniče 25

ob 18.30 spoved za veroučence

ob 18.30 spoved za veroučence

SKRILJE ob 19.00
za † Franca Saksida
Skrilje 43a, 8. dan

ni svete maše

mati Terezija,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za † Janeza Čermelja,
Kamnje 31

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

ob 18.30 spoved za veroučence
po maši češčenje Najsvetejšega

prvi petek, 6. 9.,

Zaharija,
prerok

VRTOVIN ob 19.00
za † Armina Črnigoja,
p. n. sošolcev

ČRNIČE ob 19.00
na čas sveti Ani
v dober namen

Češčenje Najsvetejšega in spoved po Ob 18. uri spoved za veroučence in
odrasle, češčenje.
sveti maši!

prva sobota, 7. 9.,
Regina,
devica in mučenka

8. 9.

23. NEDELJA
MED LETOM
Marijino rojstvo –
mali šmaren

POTOČE, pri kapeli ob 19.00
v čast Jezusovemu in
Marijinemu Srcu, Potoče

VRTOVIN ob 7.45
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
krst otrok

1. 9. 2013
št. 33

Ko najdeš svoje mesto

ob 18.30 spoved za veroučence

četrtek, 5. 9.,

22. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, p. n. Gojače 37

ČRNIČE ob 17.00
poročna sveta maša
(Tomaž Koron in Špela Mihevc)

RAVNE ob 19.00
za †† Kosovel,
p. n. Ravne 23
ČRNIČE ob 9.00
v čast Svetemu Duhu za
uspešno šolsko in veroučno leto
za † redovnico Gabrijelo in
†† Rebek, p. n. Malovše 36
blagoslov šolskih torb
ČRNIČE ob 16.00
za starejše in bolne župljane

"...
kajti
vsak,
kdor se povišuje,
bo ponižan, in kdor
se ponižuje, bo
povišan.« Tistemu,
ki ga je povabil, pa
je govoril: »Kadar
prirejaš kosilo ali
večerjo, ne vabi
ne prijateljev ne
bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da
te morda tudi oni
ne povabijo in ti
povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš
gostijo, povabi
uboge, pohabljene,
hrome, slepe, in
blagor tebi, ker ti
ne morejo povrniti;
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju
pravičnih.«
(Lk 14,11–14)

 Za konec
PRVIKRAT PRI VEROUKU – »Kako je bilo?« vpraša mama Jurčka, ki je bil prvič pri verouku. On pa
razočarano odgovori: »Oh čudno! Veš, dvakrat smo molili, pa nobenkrat jedli.«
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 19. nedeljo med letom:
1. berilo: Mdr 9,13–18b
2. berilo: Flm 1,9–10.12–17
evangelij: Lk 14,25–33

Še danes se sam pri sebi nasmehnem, ko se spomnim,
kako sem se nekoč nehote in nevede znašel na neki prireditvi v prvi vrsti med vplivnimi gospodi in mogočneži tega
sveta. Da je bila mera polna, so začeli to »prvo vrsto« še
fotografirati. Najraje bi ušel, pa nisem mogel. Toda sredi tistega velikega nelagodja sem vendar lahko poslušal in
opazoval ljudi. Še globlje sem spoznal, kako prazna in kako
kratkotrajna je slava tega sveta.
Ko globoko v sebi najdeš neko drugo vrednost, ti ni več
treba iskati zunanjih potrditev, prvih sedežev. Ko v veri odkriješ, da je Oče, ki ti daje vrednost, in veš, da si ljubljen,
potem najdeš "svojo vrsto", najdeš svoje mesto. Notranjo
svobodo!
Pozneje sem imel priložnost videti, kako so vplivneži izkazovali svojo dobrodelnost. »Revni« so morali pomoč sprejeti
pred vsemi in »pod reflektorji«. Prejemniki pomoči so bili
ponižani v svojem dostojanstvu. Ko ni več Boga Očeta, se
prej ali slej začne tekmovanje. Nemir sedanjega sveta je
nemir otroka, ki išče Očeta.
Česar v sebi nimaš, ne moreš dati. Lahko le zaigraš. Že
prejšnjo nedeljo je Kristus pokazal, da se skozi vrata življenja ne bo dalo priti z zunanjo veljavo, s prerivanjem. Tudi ne
s kupovanjem Kristusove ljubezni. Ljubezni že na tem svetu
ni mogoče kupiti, kaj šele na vratih Božjega življenja.
Moja globoka želja je, da bi v
novem pastoralnem in veroučnem letu najprej doživeli Boga
Očeta kot zastonjsko ljubezen. To je vera! Otroci in še
prej odrasli danes potrebujemo Očetovo ljubezen.
Potem bomo vsi povsem
drugače predelali vsakdanje

obveznosti, prenatrpanost, napetost in
naglico življenja.
Globoko v nas je skrit otrok. Odkrijmo
ga. Otrok, ki ima očeta, lahko sede v
katero koli vrsto.
župnik

Obvestila:
Večerne maše so sedaj
ob 19. uri.
SHOD V LOGU
Danes popoldne je shod v Logu. Spovedovanje od 16. ure naprej, maša ob 17. uri.
VEROUČNO LETO
Redni verouk začnemo že v tem tednu
po urniku. Veroučenci v tem tednu poskrbite tudi za sveto
spoved. V nedeljo
bomo prosili moči in
blagoslova pri maši v Črničah.
Dober in vesel začetek odtehta veliko
napora. Učbenike dobite še pri verouku. Najbolje, da prispevek oddate v napisani ovojnici. Cenik je na spletu.
Z veseljem se lotite oblikovanja novega
bogoslužnega zvezka. Mavrična skupina
v Kamnjah začne v ponedeljek, 9. 9.
SPOVED ZA VEROUČENCE
Začetek veroučnega leta in prvi petek.
Odločite se za dobro spoved na začetku. Možnost v torek, sredo, četrtek, glej
mašne namene.
MLADI
se dobimo v petek ob 20.30 v prostoru
pod župniščem v Kamnjah, da se dogovorimo za »akcijo«. Povej naprej. Že sprejemamo prijave za Stično, ki bo 21. 9.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k tihemu in glasnemu češčenju
ter zakramentom v četrtek in petek.
Bolnike obiskujem v soboto dopoldne.

70-LETNICA POSVETITVE MARIJI,
MAŠA PRI KAPELI V POTOČAH
V nedeljo, 8. 9., mineva 70 let od posvetitve Marijinemu brezmadežnemu Srcu in
romanja fatimske Matere Božje. Kip so
slovesno pospremili iz Potoč v Kamnje.
Vabljeni, da v soboto ob 19. uri, na
predvečer Marijinega praznika, v Potočah pri kapeli počastimo ta spomin in ob
obletnici prosimo milosti za naše čase.
SREČANJE BOLNIH IN
STAREJŠIH ŽUPLJANOV
V nedeljo, na Marijino rojstvo, župnijski Karitas pripravljata v Črničah
skupno
srečanje
starejših in bolnih
župljanov.
Povabite in pomagajte s prevozom tistim, ki
se morda težje odločijo. Začeli bomo s
sveto mašo, ki jo bo ob 16. uri 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. K temu druženju vabi tudi krajevna skupnost, povabite iz obeh župnij vse, tudi tiste, ki sicer
ne hodijo k sveti maši.
Kdor bi želel prevoz in tisti, ki bi želeli
pomagati, se obrnite na enega od voditeljev Karitas, Stanka Rovtarja (031 249
202) ali Julijano Bric (040 888 420). Dobrodošlo bo tudi nekaj peciva, tudi za to se
obrnite nanju.
Delimo ljubezen in naredimo skupaj nekaj lepega!
DELA NA
SVETEM PAVLU
Hvala obema skupinama zidarjev, ki ste
tudi ta teden požrtvovalno gradili zvonik na Svetem Pavlu.
Hvala tudi za opravljene prevoze materiala.

Ob tej priložnosti vas vabim, da po svojih močeh prispevate svoje darove in
tako v nov zvonik vtisnete svojo dobroto. Vsak še tako skromen dar je dragocen. Naj bo skupaj z obnovljeno cerkvijo
znamenje rešenja za vse in združevanja
med Bogom in ljudmi. Priprošnja apostola Pavla naj še naprej varuje zidarje
pri zahtevnem delu.
NAMETO CVETJA
Ob smrti † Marije Valič iz Vrtovina ste
namesto cvetja za obnovo Svetega Pavla
darovali 136,00 €. Hvala za vse darove!

ROMANJE
V MEDŽUGORJE
Vabljeni, da v
začetku oktobra
skupaj romamo
v Medžugorje.
Vzeli si bomo štiri dni za pravo
duhovno obnovo. Odhod bo v četrtek,
3. 10., ob 5. uri, vrnili se bomo v nedeljo v zgodnjih večernih urah. Prispevek je
120 € (40 € ob vpisu, 80 na avtobusu).
Lahko se prijavite, čimprej oddajte tudi
izpolnjeno prijavnico.

KRST OTROK
Več o romanju najdete na listu s prijavv nedeljo bosta pri dopoldanski sveti
nico, tudi na spletni strani. Zelo priporomaši prejela sveti krst:
čam zlasti staršem, mladim in vsakomur,
Žiga Ferjančič, sin Roka in Nine,
ki želi najti poseben mir na svetem kraju.
Kamnje 46a,
in Lucija Štrancar, hči Blaža in Irene,
Skrilje 72a.
Družini ob svetem krstu priporočamo v
Pred nami je:
molitev.

• torek, 10. 9., začetek priprave staršev na krst;
• sobota, 14. 9., molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori;
• nedelja, 15. 9., začetek priprave na zakon;
• sobota, 21. 9., Stična mladih;
• nedelja, 22. 9., krst otrok v Črničah;
• nedelja, 29. 9., šagra v Kamnjah;
BOGOSLOVEC NA PRAKSI
• četrtek, 3. 10., romanje v Medžugorje;
V nedeljo, 8. 9., bo med nas prišel bogo- • nedelja, 13. 10., predstavitev birmancev in izročitev Svetega pisma.
slovec Andrej Penko iz Hruševja, ki bo

POROKA
V soboto bosta v Črničah sklenila sveti
zakon Tomaž Koron in Špela Mihevc.
Mladoporočenca priporočamo v molitev.

tukaj na pastoralni praksi do nedelje 22. 9.

KAMNJE
URNIK VEROUKA 2013/14
Starši, skušajte z dobro
voljo sprejeti letošnji razpored. Otroci naj ne bodo
obremenjeni in napeti z
minutami! Čeprav običajno
končamo prej, naj ostane
nekaj časa za sproščenost,
naj ostane cela ura. Vzgajamo k temu, da verouka
ne bmo doživljali kot šolski
predmet niti le kot dodatna
dejavnost ali krožek.

1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. in 8. r.
9. r.
birmanci
pevski zbor
mavrični

četrtek ob 15.30
četrtek ob 17.15
torek ob 15.00*
sreda ob 15.00
sreda ob 16.00
torek ob 17.00*
torek ob 14.00
ali torek ob 16.00
sreda ob 17.00
po dogovoru,
po skupinah
četrtek ob 16.15
poned. ob 17.00

ČRNIČE

1. r. nedelja po maši
2. r. četrtek ob 15.00
3. in 4. r. četrtek ob 16.00
5. r. četrtek ob 17.00
6. in 7. r. torek ob 16.00
8. r. torek ob 15.00
9. r. torek ob 17.00
birmanci po dogovoru
(petek)
pevski zbor petek ob 18.00
mavrični po dogovoru ob
nedeljah po maši

pošolski skupaj: petek ob 20.00 izmenično v Kamnjah in Črničah
* Uri za 3. in 6. r. se bosta po dogovoru zamenjali.

