ponedeljek, 29. 9., KAMNJE ob 19.00
Mihael, Gabrijel,
za †† Antona in Silvana
Rafael, nadangeli
Vodopivca, Kamnje 58

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

torek, 30. 9.,
Hieronim,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za †† Šatej,
Vrtovin 68

ČRNIČE ob 19.00
za † župnika Martina Kodriča,
p. n. darovalcev

sreda, 1. 10.,
Terezija Deteta
Jezusa, cerkv. uč.

SKRILJE ob 19.00
za † Marijo Bratina,
p. n. Skrilje 75
rožni venec ob 18.40
KAMNJE ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 2

MALOVŠE ob 19.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 6
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za †† Ušaj in Živec,
p. n. Črniče 78a
rožni venec ob 18.40

četrtek, 2. 10.,
Angeli varuhi

od 18.30 spovedovanje, po maši
češčenje Najsvetejšega

prvi petek, 3. 10.,
Kandida,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za †† Alojza Nevredna,
Vrtovin 114
od 18.30 spovedovanje, po maši
češčenje Najsvetejšega

prva sobota, 4. 10., SKRILJE ob 8.00
Frančišek Asiški,
za † Ano Zgonik,
redovnik
Skrilje
od 7.30 spovedovanje in češčenje
Najsvetejšega
5. 10.

27. NEDELJA
MED LETOM,
rožnovenska
Favstina Kowalska,
redovnica

SKRILJE ob 7.30
za †† Albino in Stanka
Bratina, Skrilje 37
rožni venec ob 7.10
KAMNJE ob 10.30
za † Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a
rožni venec ob 10.10

ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo na čast
Svetemu Duhu in Materi Božji,
p. n. Črniče 78
od 18. ure spovedovanje češčenje
Najsvetejšega

RAVNE ob 19.00
za † Maričko Bovcon,
p. n. Ravne 23
rožni venec ob 18.40

ČRNIČE ob 9.00
za † Jožka Paljka,
p. n. Malovše 6a
za župnijo
rožni venec ob 8.40

Pred nami je:
• sobota, 11. 10., župnijsko romanje v Oglej in na Barbano;
• ponedeljek, 13. 10., začetek programa Karitas »popoldne v Kamnjah«.
• nedelja, 19. 10., krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 19. 10, Terčeljev shod v Logu.

 Za konec
NAGOVOR – Na službeni zabavi tajnica konča svoj nagovor z besedami: »Na zdravje torej uspešnemu
direktorju in čudovitemu človeku!« Eden od delavcev pa pripomni: »O, kaj potem danes praznujeta dva?

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

26. nedelja med letom

28. septembra 2014
št. 39

»A
kaj se
vam
zdi?
Nekdo
je imel dva sina.
Stopil je k prvemu
in rekel: ›Sin, pojdi
danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹
Toda pozneje se
je premislil in šel.
Stopil je k drugemu
in rekel isto. Ta je
odgovoril: ›Grem,
gospod,‹ vendar
ni šel. Kateri od
teh dveh je izpolnil
očetovo voljo?«
Rekli so: »Prvi.«
Jezus jim je dejal:
»Resnično, povem
vam: Cestninarji in
nečistnice pojdejo
pred vami v Božje
kraljestvo. Janez
je namreč prišel k
vam po poti pravičnosti in mu niste
verjeli, cestninarji
in nečistnice pa so
mu verjeli. Vi ste
to videli in se tudi
potlej niste skesali,
da bi mu verjeli.«

(Mt 21,28–32)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 5,1–7
2. berilo: Flp 4,6–9
evangelij: Mt 21,33–43

Biti pridni ali biti lepi
Oktober je mesec, ko se lahko bolj resno vprašamo, kako
je z našo molitvijo. Ob teh besedah nikar takoj ne pomisli
na količino: »Ja, vem, moral bi več moliti …« Težava molitve ni najprej v lenobi niti v pomanjkanju časa ali v raztresenih mislih … Molitev je vprašanje ljubezni, vere, odnosa.
Je vprašanje prvega in drugega vinogradnikovega sina.
Neki učenec je vprašal izkušenega učitelja molitve. »Kaj
naj storim, da bi se bolj približal Bogu?« Ta mu je odgovoril z vprašanjem: »Kaj lahko storiš, da bo sonce vzšlo?«
Učenec nadaljuje in vpraša: »Zakaj potem ljudi učiš moliti,
čemu potem razni načini molitve?« In učitelj mu odgovori:
»Rad bi ti pomagal, da boš buden, ko bo sonce vzšlo.«
Tako kot je nemogoče, da bi vplivali na vzhod sonca, tako
je nemogoče, da bi se le s svojo pridnostjo približali Bogu.
V molitvi ne napredujemo, dokler smo še osredotočeni
nase in na svoje tehnike. Resnična molitev je vendar v
tem, da se le odprem in dam prostor Drugemu, odprem
se njegovemu življenju. Tega življenja pa ne morem imeti
pod nadzorom in tukaj je na preizkušnji naša ljubezen.
Tukaj največkrat pade naša molitev.
Prvi sin je bil upornik, a življenje ga je prečistilo in na
koncu je zaradi tega postal še lepši. Drugi je hotel biti
»priden« otrok. Hotel je biti in izpasti lep, vendar iz svoje
moči. Brez drugega. Svojo lepoto je hotel imeti pod nadzorom. Imeti shranjeno. Toda shranjena lepota ni lepota.
Rad bi ti povedal skrivnost.
V molitvi boš napredoval,
ko boš zamenjal vrstni red.
Ko boš začel s prvim in ne
z drugim sinom. Ko se boš
nehal najprej ukvarjati sam
s seboj. Ko boš nehal sam
popravljati sebe, zato da
bi se bolj približal Očetu. V
življenju imajo uporniki ka-

sneje lahko manj težav sami s seboj
od tistih, ki morajo kupovati ljubezen
in gotovost.
Resnično moliš takrat, ko veš, da se
sam ne moreš več rešiti iz zagate. Zakaj bi čakali le take težke trenutke, da
bi bila naša molitev živa? Zakaj na začetku vsakega rožnega venca in vsake
druge molitve ne pustiš, da te Gospod
potegne iz tvojih nerešenih skrbi, težkih občutij, begajočih misli, primerjanj
z drugimi … Tvoje težave ti pušča zato,
da bi te preko njih napravil v resnici lepega, obsijanega z lučjo. Svojo ljubezen želi utelesiti v tvojem mesu. Toda
dati mu moraš prostor in čas.
Papež Frančišek pravi: »Veliko raje
imam obtolčeno Cerkev, ki je ranjena
in zamazana, ker je šla ven na ceste,
kakor pa bolno Cerkev, ki se zaradi svoje zaprtosti in lagodnosti oklepa lastnih
varnosti. Ne maram Cerkve, ki skrbi za
to, da bi bila v središču in se končno
zaplete v kup morečih skrbi in sporov«
(Veselje evangelija 49).
Človek postaja lep, ko začenja ljubiti.
Toda ljubezen smo zaradi greha začeli
zamenjavati s pridnostjo. Hudič se zato
zelo trudi, da bi bili kristjani pridni,
vendar ne lepi. Ko se odpoveš temu, da
bi imel življenje sam pod nadzorom in
se zaneseš na Drugega, takrat molitev
postaja pogovor, postaja počitek in ne
napor.
župnik

SPOVED ZA VEROUČENCE
Kar nekaj otrok že dolgo ni prejelo zakramenta sprave niti ob začetku veroučnega leta. Starši, pomagajte jim k odločitvi.
Lepo je, ko nekateri otroci redno prihajate k spovedi ob prvem petku.
KONEC TEDNA ZA POBIRMANCE
Vse lanske birmance lepo vabim na doživeti lepo pripravljen konec tedna v Vipavi. Začetek v petek ob 18.30, sklep
je v nedeljo 10. uri z mašo, na katero so
vabljeni tudi starši. Prispevek za bivanje
in materiale je 26€ na osebo. Povežite se med sabo
in spodbudite. Prijave čim
prej. Zaradi priprave moram vedeti število do torka
zvečer.
SREČANJE ZA STARŠE
V sredo je srečanje za starše prvoobhajancev v Kamnjah ob 20. uri.
STREŽNIKI
Sredi oktobra bo sprejem novih strežnikov. Z veseljem se vas je kar nekaj odzvalo, okorajžite se še drugi. Novi strežniki se za dobre pol ure dobimo v petek ob
16.30 v Kamnjah in ob 17.30 v Črničah.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Oba avtobusa sta polna; lahko se prijavite na čakalno listo za morebitne odpovedi.
Prispevek za avtobus, barko in kosilo je 25
€, za otroke 12, prispevek brez kosila je 15
€ Tisti, ki ne boste vzeli kosila, sporočite.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k rednemu mesečnemu
č
prejemanju »hrane«, zakramentom in češčenju.

PRIPRAVA NA ZAKON
V nedeljo, 5. oktobra, zvečer se začne
jesenska, zelo kakovostna priprava na
zakon v organizaciji Družinskega centra Sveta Gora. Srečanja so na Kapeli
v Novi Gorici. Zelo priporočam! Nujna
vnaprejšnja prijava preko spleta.

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujeva v petek dopoldne v Črničah in
v soboto dopoldne v Kamnjah.

SHOD V LOGU
V nedeljo bo letošnji zadnji mesečni shod
v Logu.

POVABILO K ZAVESTNEJŠI MOLITVI
Molitev žal še vedno razumemo kot dolžnost, kot »moram«. K molitvi grem, da
prejmem, šele potem zato, da dajem.
Vsakdanje prenasičeno življenje zasuje
naše notranje vodnjake. Samo luč prežene temo. To je čas za molitev.
Mesec rožnega venca:
Naj bo letošnji oktober priložnost, da spremenimo
kakšno navado in v resnici
poživimo to lepo molitev.
• Po svojih močeh se potrudimo in v tem mesecu začnimo 20 minut pred vsako sveto mašo umirjeno,
vendar lepo, tekoče moliti
rožni venec. Še posebej vabim otroke, da pridete prej
in se pridružite.
• Ob nedeljah pri drugi in tretji sveti
maši bi rad, da za molitev v tem mesecu poskrbite strežniki in drugi otroci. Za
vsako nedeljo se bomo dogovorili, kdo
bo vodil molitev.
• Med tednom naj nekdo poskrbi, da
se začne 20 minut pred mašo. Potem
pa povabite in vpeljite otroke, da bodo
vodili molitev vsaj nekaj desetk.
• Molitev rožnega venca ne sme biti
mašilo za tihoto pred mašo, ampak je
ubrano ponavljanje, ki nas uglasi in
odpre za dar evharistije. Zato naj bo
tik pred začetkom maše rajši kakšna
minuta tišine. Prav tako poskrbimo,
da bo tudi med sveto mašo, zlasti med
obhajilom, dovolj
prostora za tišino.
MOLITEV SKUPAJ
Razveselim se vsakega, ki pove, da doma
zvečer vendarle skupaj
molijo. Za mnoge je to
postala »misija nemogoče«. Običajno
je ovira le to, da ni »enega« v družini,
ki bi bil dovolj pogumen in bi preprosto izpeljal podvig, da pridete skupaj,
pa čeprav samo za eno desetko. Vedno

mora biti nekdo, ki verjame in poskrbi.
Skupna molitev po vaseh. Kako dragoceno je, kjer se tedensko zberete pri skupni molitvi v svoji cerkvi ali kje drugje!
Vabljeni, vztrajajte in povabite še druge,
naj pridejo, kadar morejo. Zbranje:
• v Črničah vsako sredo v cerkvi ob uri
večernih maš,
• v Malovšah vsak torek v cerkvi ob uri
večernih maš,
• v Gojačah vsako sredo v cerkvi ob uri
večernih maš,
• v Vrtovinu vsak petek zvečer takoj po
maši.
Molitvene skupine ste povabljene, da molite za konkretne potrebe, zlasti družinske
stiske v svoji okolici, in da vsak mesec v
župnijsko skrinjico prispevate konkretne
namene.
NABIRALNIK ZA
MOLITVENE POTREBE IN PROŠNJE
Na obeh župnijski svetih
smo sklenili, da začnemo
z oktobrom v posebnem
nabiralniku vsak mesec
sproti zbirati konkretne
prošnje za molitev. Zaprt
nabiralnik bo v obeh župnijskih cerkvah.
Med nami je veliko notranjega in zunanjega trpljenja, negotovosti, manjših in
velikih stisk. Pogosto z njimi ostajamo
sami, tudi v molitvi.
Vsako prvo nedeljo v mesecu bomo običajne prošnje za vse potrebe pred darovanjem zamenjali s prošnjami za konkretne namene, napisane na listkih, in jih
potem simbolično položili na oltar. Napisane listke bo skupaj z župnikom pregledala in povzela samo ena oseba, po sveti
maši pa poskrbela za njihov sežig.
Kdor želi, da zanj prosimo tudi poimensko, naj to na listek izrecno dopiše, sicer
ne bomo nikogar izpostavljali.
Take prošnje imajo zelo veliko moč, saj
postanejo del skupnega bogoslužja. Ne
bojte se svojih najglobljih prošenj deliti z
drugimi in verjemimo.

