Nameni svetih maš:
ponedeljek, 8. 9.,
Marijino rojstvo
Serafina Sforza,
vdova

torek, 9. 9.,
Peter Klaver,
misijonar

23. nedelja med letom

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in † Marjana
Pegana, Kamnje 7
VRTOVIN ob 19.00
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a

sreda, 10. 9.,

SKRILJE ob 19.00
Pulherija (Leposlava) za †† starše Poljšak,
cesarica
Skrilje 91d

ČRNIČE ob ob 19.00
za † redovnico Gabrijelo
ter Stanka in Neli Rebek
GOJAČE ob 19.00
za † Franca Krkoča,
p. n. Gojače 33
MALOVŠE ob 19.00
na čast Materi Božji
za zdravje, p. n. Malovše 35

KAMNJE ob 19.00
za †† Mira in Alojzijo
Vodopivec, Potoče 47

ČRNIČE ob 19.00
za †† Krkoč in župnika
Kodriča, po namenu

petek, 12. 9.,
Marijino ime

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Breclja,
Vrtovin 71c

RAVNE ob 19.00
za † Vojka Vidmarja, 8. dan,
p. n. darovalca iz Zadloga

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

na Sveti Gori ob 10. 30
za duhovne poklice

ČRNIČE ob 19.00
za † Leopolda Remca,
8. dan

četrtek, 11. 9.,
Prot in Hiacint,
mučenca

SKRILJE ob 19.00
za vse †† Skrilje 23

VRTOVIN ob 7.00
za †† starše Lozar,
POVIŠANJE
Vrtovin 117
SVETEGA KRIŽA, KAMNJE ob 10.30
Albert Jeruzalemski, za †† Cirila in Olgo Turk,
škof
Skrilje 47a
KAMNJE ob 14.00
krst otrok
SVETI PAVEL ob 15.00
14. 9.

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo na čast Materi Božji
za 30 let službe organista
za župnijo

7. septembra 2014
št. 36

Klobuk na glavi
Resnično, povem
vam: Kar koli
boste zavezali na
zemlji, bo zavezano v nebesih,
in kar koli boste
razvezali na zemlji, bo razvezano
v nebesih.
Resnično, povem
vam tudi: Če sta
dva izmed vas na
zemlji soglasna v
kateri koli prošnji,
ju bo uslišal moj
Oče, ki je v nebesih.
Kjer sta namreč
dva ali so trije
zbrani v mojem
imenu, tam sem
jaz sredi med njimi.«
(Mt 18,18–20)

za dializne bolnike in njihove
družine

 Za konec
DOPUST – Uslužbenki se pogovarjata: »Letos ste dopustovali s šotorom v kampu. Kako je bilo?« »Zelo lepa
sprememba. Motilo me je samo to, da nisem mogla zaloputnit z vrati, ko sem bila jezna.«
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 praznik povišanja
Svetega križa
1. berilo: 4 Mz 21,4–9
2. berilo: Flp 2,6–11
evangelij: Jn 3,13–17

Neki mož je v veliki nabito polni cerkvi stal s klobukom
na glavi. Ljudje so ga seznanili, da je pri njih navada, da
se v cerkvi odkrijejo. Toda mož ni snel klobuka. Tudi duhovnika je zmotil mož s klobukom. Po maši ga je počakal:
»Vesel sem, da ste prišli v cerkev. Lepo vabljeni, da še pridete v našo župnijo.« Dejal mu je pa tudi, da ni primerno
imeti v cerkvi na glavi klobuka in naj to upošteva.
»Najlepša hvala,« je odvrnil mož. »Še bolj pa se vam
zahvaljujem, ker ste govorili z menoj. Lepo, da ste me povabili. Sem hodim že tri leta, toda šele danes so me ljudje
opazili. Tri leta me ni nihče ogovoril. Danes, ko sem obdržal klobuk na glavi, sem prvič spregovoril s cerkovnikom,
z ljudmi in celo z vami …«
Zanimivo je, da veliko govorimo o drugih v njihovi odsotnosti, mnogo manj pa iste ljudi začutimo kot brate in
se z njimi pogovarjamo. Kdaj bomo odkrili globino Kristusovih besed: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v
mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« Kdaj bomo
razumeli, da pri tem ne gre le za »zbrani na istem kraju«?
Kdaj bomo kristjani zopet dojeli, kaj v resnici je Cerkev?
Kdaj bomo šli preko zunanjega videza in zaznali, da se v
ozadju za obleko skriva pravo in resnično telo? Kdaj bomo
prisiljeni priznati, da Cerkev ni moralni sistem, institucija,
religija, papirji, matične knjige,
vzgojna ustanova za vrednote
in moralo …? Vse to tudi je, vendar je le del celega ranljivega
telesa.
Sodobna družba nas je zapeljala v miselnost, da je človek
posameznik. Posledice čutimo
na lastni koži. Namesto v obljubljeni napredni družbi smo se
znašli v družbi tekmovalnosti,
v kameni dobi boja posamezni-

ka za obstanek. Ista miselnost nas je
znotraj Cerkve zapeljala tako daleč,
da prihajamo k maši kot posamezniki,
sedimo in doživljamo mašo kot posamezniki, sodelujemo pri njej kot posamezniki. Tako smo tudi kristjani v doživljanju postali vedno bolj seštevek in
vedno manj telo. To, da smo Kristusovo
telo, smo razumeli le kot prispodobo.
Boli me, ko danes slišim kakšnega razgledanega človeka razlagati, da gre za
Pavlovo prispodobo. Ko mu povem, da
gre za fizično resničnost, se nasmehne.
Kakor je življenje posameznega človeka vezano na nekaj tako krhkega, kot
je telo, tako je življenje po krstu vezano na krhko in ranljivo telo Jezusa Kristusa. Pomislite na to in čisto drugače
boste slišali Jezusove besede: »Kar koli
boste zavezali na zemlji, bo zavezano
v nebesih.« Samo v telesu biti zavezan
pomeni biti svoboden. In biti svoboden
pomeni biti odgovoren.
Zlasti staršem želim, da v svoje mišljenje in domove ne bi spustili kače individualizma. Želim vam vere v osebo
Jezusa Kristusa. On vas je potegnil iz
usode posameznika in vas želi vcepiti v
življenje odnosov, da postanete vedno
manj posamezniki in vedno bolj osebe. Pedagogi med šolskimi klopmi že
opažajo oblast »osamljenih narcisov«.
Otroci in prav tako odrasli pa še kako
potrebujemo občestvo. Kdo bo izpolnil globino otroških in mladostnih src?!
Starši niste odgovorni samo za to, da
bodo vaši otroci pridobili vrednote in
znanje. Odgovorni ste za njihovo globino. Zazrite se v njihove oči. Ali lahko
izmerite njihovo globino?
župnik

SHOD V LOGU
je danes popoldne; od 16.
ure spovedovanje, ob 17.
uri sveta maša. Tokratna tema je iz
smernic papeža Frančiška: »Cerkev
je občestvo, ki posreduje Božjo milost.«
SREČANJE STAREJŠIH
IN BOLNIH ŽUPLJANOV
Danes popoldne ob 16. uri vabljeni
v Vrtovin. Sveto mašo bo obhajal g.
Anton Štrancar.
Med njo boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Potem
skupno srečanje v dvorani osnovne
šole. Sporočite, povabite, pomagajte,
lahko ste preprosto zraven.
ROMANJE NA SVETO GORO IN SREČANJE ZA STREŽNIKE
V soboto dopoldne bomo hkrati s papežem v Sredipolju iz naše škofije v
skupni molitvi za duhovne poklice na
Sveti Gori. Letos sodeluje naša dekanija. Še posebej vabljeni strežniki na
srečanje, ki bo v kapeli prikazanja od
9.30 do 10.30.
Tudi odrasli vabljeni, da se prijavite
za avtobus (če bo dovolj prijav), ki bo
ob 8. uri pobral v Dobravljah in nato
naprej po vaseh. Na popoldanskem
programu ne bomo ostali, na poti nazaj strežnikom častimo pico. Prevoz
je za strežnike zastonj, za odrasle pa
je 6 €. Vračamo se okoli 15. ure.
Sporočite čim prej prijave, vsaj do
torka zvečer moramo vedeti okvirno
število.
AVTOBUS ZA MAŠO S PAPEŽEM
bo v soboto tiste, ki ste se prijavili,
pobiral od 5.40 do 5.55 od Dobravelj po vaseh do Črnič. Prispevek za
prevoz je 8€. Vračate se zgodaj popoldne.

MLADINSKO SREČANJE
V petek se prvič dobimo
pri mladinskem verouku v
Kamnjah v kuhinji ob 20.
uri. Vabljeni novi srednješolci in drugi mladi. Povabite se med seboj.

POROKA
V tem tednu bosta na Svetem Pavlu sklenila zakonsko zvezo Neja Pirjevec
iz Vrtovina in Sebastjan
Filej iz župnije Kojsko. Priporočamo ju
v molitev.

STIČNA MLADIH
v soboto, 20. septembra. Avtobus
bo odpeljal iz Črnič ob 7.00. Pohitite
s prijavo. Prispevek za prevoz je 8 €.
Prispevek za Stično pa prostovoljno
5€ na avtobusu.
Letošnji program je zelo dobro pripravljen za dijake in študente. Letošnja
gostja bo Chiara Amirante (rešuje
mlade iz pekla ulice, srečanje s hudičem, dokaz o popolnem delovanju
Božje previdnosti …).
Lahko se pridružite tudi lanski birmanci iz letošnjega 9. razreda.

SVETI KRST
v nedeljo bodo v Kamnjah
ob 14. uri prejeli sveti krst:
Filip Jerkič, sin Aleša in
Jane, Skrilje 64;
Jan Furlan, sin Janeza in
Tatjane, Kamnje 2a;
Lukas Zavnik, sin Danijela in Petre,
Vrtovin 22d;
Špela Lozar, hči Domna in Petre, Vrtovin 28.
Družine priporočamo v molitev.

GOSPODARSKI SVET
župnije Kamnje ima srečanje ta četrŽUPNIJSKO RO- tek, 11. 9., ob 20. uri v Kamnjah.
MANJE V OGLEJ
IN NA BARBANO ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Na romanje gre- V Črničah se dobimo v ponedeljek, 15.
mo v soboto, 9., ob 20. uri, v Kamnjah
11. oktobra ok. pa v četrtek, 18. 9., ob 20. uri. Tokrat
7.30.
Obiska- ne bo »velikih tem«, srečanji bosta
li bomo Oglej, predvsem v tamkaj- krajši.
šnji baziliki s krstilnico bomo odkrivali naše krščanske korenine. Zapluli PASTORALNI TEČAJ
bomo tudi na otok Barbano, na poti NA MIRENSKEM GRADU
bo v četrtek od 9. do 13. ure. Odprt za
nazaj bomo obiskali Štivan.
Cena romanja še ni znana, lahko pa vse. Tema: Laik – voditelj, predavatelji
Andrej Šegula, Dani Siter, Aleš Primc.
se že zapišete.
Lepo vabljeni.
PRIPRAVA NA ZAKON
v nedeljo, 14. 9., ob 16. uri se začne Pred nami je:
v Marijinem domu v Šturjah jesenska • sobota, 20. 9., Stična mladih;
• nedelja, 28. 9., šagra svetega Mihaela v
priprava na zakon. Mladim in manj
Kamnjah;
mladim želimo veliko poguma in od- • od petka, 3., do nedelje, 5. 10., skupni
govornosti. Priprava na zakon naj ne
vikend za lanske birmance;
bo pogoj, ampak priložnost, da nekaj • sobota, 11. 10., župnijsko romanje v
naredita za vajin odnos.
Oglej in na Barbano.

