27 nedelja med letom,
rožnovenska nedelja

6. 10. 2013

sreda, 9. 10,
Dionizij,
mučenec
četrtek, 10. 10.,

Kakor gorčično zrno

Kdo izmed vas bo
svojemu služabniku, ki orje ali pase,
dejal, ko pride s
polja: ›Pridi brž in
sédi za mizo!‹ Mar
mu ne bo rekel:
›Pripravi mi kaj za
večerjo, prepaši se
in mi strezi, dokler
jem in pijem, nato
boš ti jedel in pil.‹
(Lk 17,5–7)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Kr 5,14–17
2. berilo: 2 Tim 2,8–13
evangelij: Lk 17,11–19

Rožnovenska
Mati Božja

torek, 8. 10
Tajda,
spokornica

št. 38

Tisti
čas
so apostoli rekli
Gospodu: »Pomnôži nam vero!«
Gospod pa jim je
dejal: »Če bi imeli
vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej
murvi: ›Izruj se s
koreninami vred in
se presádi v morje,‹ in bi vam bila
pokorna.

ponedeljek, 7. 10.,

Danilo (Danijel),
škof

Bog rad izbira majhno. To sem večkrat občutil tudi v
svojem življenju. Že v stari zavezi je izbral majhen narod,
majhne, na videz nepomembne ljudi. Izbral je Betlehem,
jasli ... In tudi po vstajenju se je odločil za Cerkev, slabotno čredo, sol in kvas med velikaši sveta.
Letos smo veliko govorili o razliki med religijo in vero.
Ob Jezusovem »gorčičnem zrnu« se kaže tudi razlika med
magično in živo vero. Vsak izmed nas je že kdaj poskusil
kaj »izsiliti« od Boga – v ta namen je morda zelo pomnožil količino molitev ali naredil velike zaobljube, da bi
se Bog vendarle »odzval«. V vseh nas je skrita želja, da
bi »sedli za mizo« in bi nam Bog »postregel«. Kako radi
uporabimo vero predvsem v svojo korist ... Drobnega semena ne moreš imeti pod kontrolo. Ne veš, ali bo zraslo.
Magična vera je vera "pod kontrolo", hočeš jo držati v
svojih rokah. Živa vera je odpoved kontroli, je izpuščanje
iz rok. Morda smo v molitvi tako malo uslišani, ker v veri
vidimo le sadove, ne pa semena, gorčičnega semena.
»Ko bi imeli vero kakor ...« Zrno mora najprej umreti.
Le zanesti se moraš, da bo iz njega zraslo nekaj novega.
Najteže pri veri je živeti od takrat, ko »zrno« umre in še
ne vidimo poganjka. Treba se je zanesti, treba je zaupati. To je najteže in vendar najlepše. Bog ti v molitvi daje
gorčično zrno, da bi prejel več kot le to, kar prosiš. Ko
si pripravljen izgubiti seme in mu ga zaupati, zraste
tvoja ljubezen do njega. Bog te želi uslišati,
še prej pa se želi tesneje povezati s teboj.
Poglej v svoje dosedanje življenje: Bog
je izbral majhno, da se ne bi kakor
otrok zagledal v veliko spregledal
njega. V molitvi si žêli
najprej njega samega in
vse drugo ti bo navrženo.
župnik

petek, 11. 10.,

Firmin,
škof

sobota, 12. 10.,

Maksimilijan Celjski,
mučenec

13. 10.

28. NEDELJA
MED LETOM
Koloman,
mučenec

KAMNJE ob 19.00
za † Olgo Kravos,
Potoče 50
VRTOVIN ob 19.00
za †† Batič,
Vrtovin 37a
SKRILJE ob 19.00
za †† starše Rovtar,
Skrilje 2a
KAMNJE ob 19.00
za †† Minkuž,
Potoče 12
VRTOVIN ob 19.00
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89
SKRILJE ob 11.00
v zahvalo za 50 let skupnega
življenja (Rudolf in Dragica
Podgornik), Skrilje 71
VRTOVIN ob 7.45
za † Stanka Gerželja,
Vrtovin 115, 1. obl.
KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji za
uspešno zdravljenje, Skrilje 2

GOJAČE ob 19.00
za †† Vidmar, Gojače 43
ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
MALOVŠE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
RAVNE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 9.00
za †† Lidijo, Rada in †† Fišer Hvalič, p. n. Gojače
za duše v vicah

• Danes popoldne je SHOD V LOGU s spovedovanjem od 15. ure in sveto mašo ob 16. uri.
• Ne pozabimo na mesec ROŽNEGA VENCA. Poživimo tudi skupno molitev »med domačimi stenami«
• RADIO OGNJIŠČE zelo vabi, da se v ponedeljek, 7. oktobra, zvečer preko radijskih valov povežete v skupni molitvi rožnega venca. Vabljeni k spremljanju radijskega programa, še posebej
pa med 19. in 22. uro.
• Mešani PEVSKI ZBOR v Kamnjah ima letos vaje ob četrtkih ob 20. uri. Lepo vabljeni novi pevci in pevke.
• STARŠI PRVOOBHAJANCEV V KAMNJAH se dobimo se na srečanju v torek ob 20. uri v učilnici.
• Srečanje prve ZAKONSKE SKUPINE je v petek ob 20. uri v Črničah.
• STREŽNIKI imate srečanje v četrtek ob 18. uri v Čričah in v petek ob 16. uri v Kamnjah. Računajte, na soboto, 19. 10. dopoldan, ko gremo na skupno srečanje v Vipavo.
• V petek NI MLADINSKEGA srečanja.
• PREDSTAVITEV BIRMANCEV: V nedeljo bomo še posebej prosili za mlade, ki se pripravljajo na
prejem zakramenta svete birme. Pri maši ob 9. uri in ob 10.30 jim boste starši na pot v življenje
po veri izročili Sveto pismo. Vanjo napišite posvetilo za življenje.
Od te nedelje dalje ste župljani spet naprošeni, da postanete »skriti duhovni botri« enemu od
birmancev tako, da boste zanj molili in darovali skrite žrtve. Sporočite željo in dobili boste podobico z imenom birmanca ali birmanke.

 Za konec
MASKA – »Kar odložite masko, gospod doktor. Sem vas že prepoznal!« je rekel pacient v operacijski dvorani.
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

