Nameni svetih maš:

21. nedelja med letom

ponedeljek, 25. 8., KAMNJE ob 8.00
Jožef Kalasanc,
za † Gabrijela Brica,
duhovnik
Potoče 52

GOJAČE ob 20.00
za † Ljuba Bavčarja,
p. n. Gojače 3b

torek, 26. 8.,
Ivana Bichier,
redovnica

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za †† Fišer,
Črniče 24

sreda, 27. 8.,
Monika,
mati sv. Avguština

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za † Stanka Rebka,
p. n. Malovše 36

četrtek, 28. 8.,
Avguštin,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 20.00
za † Ivanko Vodopivec,
Kamnje 16

ČRNIČE ob 20.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. darovalcev

petek, 29. 8.,
Mučeništvo Janeza
Krstnika

VRTOVIN ob 20.00
za †† Kandus,
Vrtovin 29

RAVNE ob 20.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
Ravne 32

sobota, 30. 8.,
Feliks,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Saksida,
Skrilje 43a. 1. obl.

ČRNIČE ob 20.00
za † Pepco Herak,
p. n. prijateljice

31. 8.

KAMNJE ob 7.00
za †† Jožka in Stanka
Lozarja, Vrtovin 98

22. NEDELLJA
MED LETOM,
Rajmnund Nonat,
redovnik

ČRNIČE ob 9.00
za † Antona in Bredo Gleščič,
p. n. Črniče 94

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

 Za konec
MESTO – Blondinka potuje z vlakom. Odide na stranišče, nato pa ne najde svojega kupeja. Sprevodnik ji skuša
pomagati: »Pa vsaj približno se spomnite, kje ste sedeli?« »Ja, vem, da je zunaj bila reka.«
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Kaj ali kdo?
Ko je tisti čas Jezus
prišel v pokrajino
Cezaręje Filipove,
je spraševal svoje
učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin
človekov?« Rekli
so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi,
da Elija, spet drugi,
da Jeremíja ali
eden izmed prerokov.« Dejal jim je:
»Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Simon
Peter je odgovoril;
rekel mu je: »Ti si
Kristus, Sin živega
Boga.« Jezus pa
mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega
ti nista razodela
meso in kri, ampak
moj Oče, ki je v
nebesih.
(Mt 16,13–17)

Odlomki
Božje besede za naslednjo
nedeljo
1. berilo: Jer 20,7–9
2. berilo: Rim 12,1–2
evangelij: Mt 16,21–27

V neki gostilni so imeli moški zagret pogovor o verah. Prepirali so se o tem, katera vera je prava, katera je "boljša". Nekdo od kmetov je poslušal pogovor, potem pa dejal: "V našem kraju je mlinar, ki zelo
dobro opravlja svoje delo. Do njegovega mlina vodi
veliko poti. Ko pridejo do njega se nihče ne sprašuje,
po kateri poti je prišel. Pomembno je, da so prinesli
dobro žito in da se pri mlinarju spremeni v dobro
moko za dober kruh."
"Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?" Učenci so
bili zelo zgovorni, ko je šlo za mnenja ljudi. Ko pa
nastane vprašanje osebe, je nastala tišina. Na krščanstvo se danes gleda kot na religijo. Običajno se
vprašujemo: »Kaj vera uči« In potem primerjamo …
Vprašanje »Kdo je Sin človekov« pa nas od nauka
pripelje k osebi. Šele ko se srečaš in spoznaš osebo,
lahko razumeš njegov nauk. Razumeš ga tako, da
je najprej življenje in šele nato nauk. Na žalost je
krščanstvo v nekdaj krščansko cvetoči Evropi marsikje postala samo še šola. »Kaj pravijo ljudje« potem
ni več vprašanje vere, ni več vprašanje »kdo« ampak samo še »kaj«. Jasno je, da se potem začnemo
primerjati. Primerjamo religije, primerjamo župnije,
škofe, župnike, katehete, družine … Ko tvoja vera
ni več najprej Jezus
Kristus, potem začneš prej ali slej
primerjati in soditi. Začenjamo se
ukvarjati s potmi in
postopki priprave
moke. Mlinar ni več
pomemben. V mlin

začnem hoditi najprej zaradi koristi
ali zgolj za preživetje.
Tudi apostoli so bili najprej iskalci.
Niso takoj razumeli vsega. Tudi oni
so verjetno v pogovorih veliko primerjali. Toda ko so skupaj z drugimi
doživeli srečanje z Jezusom Kristusom, se je njihova ustaljena religioznost spremenila v vero. Peter je
za zunanjo podobo prvi prepoznal
»nekaj več«. Jezus Kristus naenkrat zanj ni bil več le veliki učitelj
iz Nazareta. Za zunanjo podobo je
videl Boga, tako konkretnega, tako
osebnega, tako drugačnega od vseh
ostalih. In takoj je bilo konec vseh
primerjanj in sodb. Jezus Kristus ni
bil več le pripomoček za življenje
ampak življenje samo.
Petrova vera ni bila sad samo njegove pameti in truda. Imel je čisto
in iskreno notranje oko. V ljubezni
lahko prepoznaš Boga. Nobenega
spoznanja osebe ni brez ljubezni.
Prav to ti želim ob vseh začetkih in
ob vseh naporih novega leta.
župnik

VEROUK
Z veroučnimiurami bomo začeli 2.
septembra po urniku.
S osodelavci smo uspeli uskladiti
urnik. Zavedamo se, da je za starše vedno težje usklajevati različne
dejavnosti in obveznosti. To je tudi
priložnost, da lahko postavimo
stvari na primerno mesto in smo
pri tem pripravljeni tudi kaj izgubiti, žrtvovati, pustiti, da umre ...

Verouk naj ne bo
šola, niti krožek,
niti dodatna dejavnost.
Ko
postavimo
stvari na pravo
mesto, se pogosto tudi kaj
drugega nepričakovano reši, težka ovira se obrne v dobro. Računajmo na živ stik
z Bogom, starši sami le z lastnimi
močmi ne boste zmogli vsega.
NOVI VEROUČENCI
Vsi, ki se boste na novo pridružiliverouku, se oglasite vsaj informativno.
Vpis za nove bo v petek popoldne
v Kamnjah od 16. do 19. ure in v
soboto dopoldne v Črničah od 9.
do 10. ure, v Kamnjah od 10.30 do
12. ure. V tem času lahko pridete
tudi iz višjih razredov po učbenike,
učbeniki s cenikom bodo objavljni
na spletni strani.
PRIDRUŽITE SE
Otroci pridružite se z veseljem in
postanite strežniki, pevci v zboru,
pritrkovalci.
Ob ponedeljkih bo tudi letos v Kamnjah potekal prgram "popoldne" z
učno pomočjo in delavnicami.
Pri tem imate veliko vlogo starši.
Tudi odrasli se opogumite in se pridružite pevcem. V Črničah se boste
dobivali ob torkih, v Kamnjah ob
petkih.
VSTOPNICE ZA MAŠO V REDIPULJI
V soboto, 13. septembra bo Papež
Frančišek daroval ob 100. obletnici
začetka 1. svetovne vojne daroval

sveto mašo za žrtve vseh vojn v naši
bližini, v kostnici
v Redipulji ob 10.
Pred tem bo obiskal
avstro-ogrsko pokopališče v bližnjem
Foljanu.
Škofija Koper bo kot
sosednja škofija dobila 500 vstopnic
za vernike za udeležbo na urejenem
prostoru, kjer bo maša. Za vse druge bo možnost obiska zunaj ograjenega območja, zlasti bodo lahko
pozdravljali svetega očeta ob poti z
letališča.
Kdor bi želel vstopnico in mesto n
avtobusu, naj čim prej sporoči
(najkasneje do ponedeljka zvečer)
po telefonu ali na elektronski naslov. Za našo dekanijo je na voljo 45

vstopnic.
Verniki, ki bodo prejeli posebne vstopnice, bodo morali priti na bogoslužni prostor do 7. ure zjutraj, prav
tako tudi duhovniki.
Isto soboto bo na Sveti Gori tudimolitveni dan za duhovne poklice. Letos
sodeluje naša dekanija.
PRIPRAVA NA KRST
se začne v torek, 2. septembra v
Šturjah. Starši, ki bi želeli krstiti
otroka, računajte na datume: 14. 9.
v Kamnjah in 21. 9. v Črničah.

Urnik verouka 2014/15
KAMNJE

1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. in 9. r

četrtek ob 16.00
četrtek ob 17.00
torek ob 17.00
sreda ob 15.30
sreda ob 17.30
torek ob 16.00
sreda ob 16.30
torek ob 15.00

pevski zbor petek ob 17.00
pop. v Kamnjah ponedeljek ob 16.00
birmanci (7. r.) mesečno po dogovoru

ČRNIČE

1. in 2 r.
3. r.
4. in 5. r.
6. r.
7. in 8. r.
9. r.

torek ob 16.00
četrtek ob 17.00
četrtek ob 16.00
torek ob 15.00
četrtek ob 15.00
torek ob 17.00

pevski zbor petek ob 18.00
mavrični po dogovoru ob
nedeljah po maši
birmanci mesečno po dogovoru

pošolski skupaj ob petkih zvečer v Kamnjah
starši, spodbudite otroke tudi k sodelovanju pri strežnikih, pevskemu zboru in pritrkovalcih

