Bogoslužje:
ponedeljek, 24. 8.,
Jernej,
apostol

torek, 25. 8.,
Ludvik IX. francoski,
kralj

sreda, 26. 7.,
Ivana Bichier,
redovnica

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

petek, 28. 8.,
Avguštin,
škof in cerkveni učitelj

sobota, 29. 8.,

KAMNJE ob 20.00
za †† Batagelj,
Kamnje 37

GOJAČE ob 20.00
za †† Franca Krkoča,
p. n. Gojače 33

VRTOVIN ob 8.00
za †† Lozar,
Vrtovin 128

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Podgornika in vse
†† iz družine, p. n. Črniče 69b

SKRILJE ob 20.00
po namenu,
(mašuje g. Peter Kravos)

MALOVŠE ob 20.00
za †† Stanka in Niko in Rebek,
Malovše 12

ČRNIČE ob 20.00
za † Dejana Scolaro,
p. n. prijateljev
VRTOVIN ob 20.00
za vse ††, Vrtovin 89

RAVNE ob 20.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Ravne 3

NA SVETIH VIŠARJAH

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji
za zdravje, p. n. Črniče 24

Mučeništvo Janeza
Krstnika

po namenu

nedelja, 30. 8.,
DVAINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM

KAMNJE ob 7.00
za † Ivanko Vodopivec, Kamnje 16
ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana in Terezijo Brankovič, p. n. Črniče 67a
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Podgornika, Vrtovin 47a

Feliks (Srečko),
mučenec

KAMNJE ob 14.00
krst otrok

KRST OTROK
V nedeljo, 30. avgusta, bo v Kamnjah prejela sveti krst Nina Rupnik, hči Simona in Nataše, Vrtovin 110. Njeno družino priporočamo v molitev.
Jesenska priprava staršev na krst prvega in drugega otroka se začne v torek, 8.
septembra, ob 20. uri. Priprava na poroko se začne v nedeljo, 13. septembra.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Franca Peršiča ste v Vrtovinu namesto cvetja za cerkev zbrali 40 €.
Hvala vsem darovalcem. OBNOVE: Na Ravnah smo začeli zbirati darove za
nova okna. V Vrtovinu zbiramo darove za nova vhodna vrata.

 Za konec

KAJ POMENI MESO – Skelet pride k zobozdravniku. Ta ga pregleda in žalostno zmaje z glavo: »Zobe imate
za svoja leta še kar v redu, toda dlesni, dlesni ...«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

20. in 21. nedelja med letom

16. avgusta 2015
št. 33-34/15

Ni dobro biti preveč pameten
Neka otroška zgodba pripoveduje o človeku, ki je bil mnenja,
da so stvari dobre in lepe, če so modre barve. Prepričan je bil,
da se je Bog zmotil, ko je travnike in gozdove ustvaril zelene.
Rdečih paradižnikov ni hotel niti videti. Vredni so mu bili le
avtomobili modre barve. Oženil se je z dekletom, ki je imelo
modre oči. Jedel je samo sadje, ki je bilo modre barve …
»Fiksna ideja pač. In neumnost,« bomo komentirali. Vendar si tudi jaz in ti v življenju lahko ustvariva kar nekaj takih
modrih barv. To je takrat, ko sem »preveč pameten«. In prav
te naše barve nas lahko osiromašijo za največja življenjska
odkritja. Kristus nadaljuje s pogovorom o kruhu in religioznim
Judom odpira vprašanje vere. »Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi.« Tudi
mi bi te vrstice rajši zapisali v bolj blagi in sprejemljivi obliki.
Toda Kristus želi poudariti, da gre za meso. Gre za njegovo
življenje in ne le za njegovo misel, vrednote, nauk … Tudi mi
težko razumemo, da ima kristjan lahko najprej Kristusovo življenje in šele nato njegovo misel. V naši padli naravi stvari
vidimo obratno. Radi bi prišli do pravih misli misleč, da bomo
potem že imeli tudi Božjo misel, Božjo modrost.
Kakorkoli obračamo, naše človeško življenje je vezano na
meso. To pomeni našo vezanost ne le na telo, ampak na rod,
prednike, kulturo, izkušnje iz otroštva, poznejše življenjske
rane … In Kristus je to človeško naravo pobožil. Človeško
meso je le v njem zopet postalo združeno z Bogom ter zato
rešeno usode in smrti. Zato Kristus pokaže Judom, da je vera,
ki rešuje. Veliko jih je bilo, ki so imeli sami sebe že za pametne. In to je tudi za nas danes lahko tista »modra barva«.
Zapre nas pred čudovito možnostjo, da
bi sprejeli Boga kot življenje.
Ne verujemo zato, da bi bili nagrajeni.
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
Verujemo
zato, da bi naše meso kljub
1. berilo: Joz 24,1–2.15–18
vsemu živelo.
2. berilo: Ef 5,21–32
»Resnično, resnično, povem
vam: Če ne jeste
mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi,
nimate življenja
v sebi. Kdor jé
moje meso in
pije mojo kri, ima
večno življenje in
jaz ga bom obudil
poslednji dan.
Kajti moje meso
je resnična jed in
moja kri resnična
pijača. Kdor jé
moje meso in pije
mojo kri, ostaja
v meni in jaz v
njem. Kakor je
mene poslal živi
Oče in jaz živim
po Očetu, tako
bo tudi tisti, ki
mene uživa, žível
po meni. To je
kruh, ki je prišel
iz nebes, ne tak,
kakršnega so jedli
vaši očetje in so
pomrli: kdor je
ta kruh, bo živel
vekomaj.«
Jn 6,53–58

evangelij: Jn 6,60–69

župnik

KONEC TEDNA
V četrtek popoldne odhajamo na duhovni vikend za
družine v Stržišče. Sklenili ga bomo v
nedeljo dopoldne, zato bo v nedeljo
zjutraj maševal g. Jože Ličen, doletošnji župnik v Lokavcu, in ob 10.30 g.
Ivan Maslo, župnik v Batujah.

ŠAGRA SVETEGA JERNEJA
V Gojačah vabljeni k sveti maši ob 9.
uri. Letos bo maševal g. Marko Rijavec.
50 LET TEDNOV DUHOVNOSTI
V nedeljo, 23. avgusta, bo na Sveti
Gori nad Gorico srečanje z zahvalno
mašo za 50 let mladinskih tednov
duhovnosti v Stržišču. Na srečanje
ob 11. uri in k sveti maši ob 14.15
lepo vabljene vse generacije udeležencev stržiških tednov.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 29.
avgusta, bomo
poromali na Svete
Višarje. Gremo z
dvema avtobusoma. Prispevek skupaj s kosilom bo 28 €, za otroke (do
15 let) pa 15€. Sporočite, kdor ne bo
vzel kosila, v tem primeru je prispevek 8 € manj. Oddate na avtobusu,
lahko prineste prej.
Dopoldne se bomo z žičnico povzpeli
k Marijinemu milostnemu svetišču,
ki med drugim povezuje tri sosedne
narode. Pot bomo nadaljevali preko
Predela, Loga pod Mangartom naprej
po soški dolini. Ustavili se bomo v
Bovcu ok. 14. ure na skupnem koslilu
blizu cerkve Device Marije na polju
in še pri ostankih rimske, z našim
Svetim Pavlom sorodne naselbine
Tonovcov grad. Odhod ob 6.15 iz Dobravelj, vrnili se bomo do 19. ure.

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Letošnjo jesen spet srčno vabim k udeležbi na
delavnicah molitve in
življenja.
Tokrat bodo ob ponedeljkih po večerni maši. Začeli
bomo v ponedeljek, 31. avgusta.
Delavnice niso namenjene predvsem
tistim, ki »nimajo časa«. Seveda tudi
vsem starejšim. Odpirajo namreč
nova obzorja, kako živeti resnično
duhovno sredi vsakdanjega ritma.
Ne gre le za vajo molitve, ampak
tudi za vajo življenja. Vsak udeleženec naredi neko notranjo pot. Zato
ste vabljeni tudi očetje in matere
šolskih otrok.
DMŽ so namenjene vsem vernikom
starejšim od 18 let, od Cerkve oddaljenim, tistim, ki ne morejo prejemati zakramentov, in še drugim, ki niso
posebej omenjeni.
Pridite in poglejte!
Informacije župnik ali Danica 040
494 569
URNIK VEROUKA
Staršem želim blagoslova in čim manj stresa ob
usklajevanju urnikov, prevozov …. Verouk ni niti krožek
niti šola, ampak uvajanje v
osebno in občestveno življenje z Bogom. Prav zato je
včasih treba kaj žrtvovati, se preprosto posloviti od česa drugega.
Šele pozneje se pokažejo sadovi.
S sodelavci kateheti smo uskladili
urnik z željo, da boste lahko pravočasno postavljali pomembnejše
stvari na temeljno mesto.
Začeli bomo v tednu po 1. septembru s sveto spovedjo, verouk po
urah pa začnemo po katehetski
nedelji, 6. septembra

Urnik verouka 2015/16
KAMNJE

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

ponedeljek ob 15.30
četrtek ob 15.30
torek ob 17.00
ponedeljek ob 17.30
sreda ob 15.30
torek ob 16.00
sreda ob 16.30
torek ob 15.00
osebno delo po dogovoru

petek ob 17.00

ČRNIČE

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

torek ob 16.00
četrtek ob 16.00
sreda ob 17.00
torek ob 15.00
sreda ob 16.00
četrtek ob 17.00
torek ob 17.00
petek uro pred mašo
ob nedeljah po maši občasno

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

Bogoslužje:
ponedeljek, 17. 8.,

KAMNJE ob 20.00
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29, 30. dan

GOJAČE ob 20.00
za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, p. n. Gojače 37

VRTOVIN ob 20.00
za † Kandus,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Peršiča,
Vrtovin 126, 8. dan

SKRILJE ob 20.00
za vse †† Saksida,
Skrilje 43a

MALOVŠE ob 20.00
za † Cvetko Gerljevič in vse
†† iz družine, Malovše

Bernard,
opat in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 8.00
v priprošnjo Materi Božji
za zdravje, p. n. Kamnje 6a

ČRNIČE ob 20.00
po namenu

petek, 21. 8.,

RAVNE ob 20.00

sobota, 22. 8.,

ČRNIČE ob 20.00
za † Marija Kosovela.
p. n. Črniče 84

HIacint Poljski, duhovnik
dan priključitve Prekmurja

torek, 18. 8.,
Helena (Alenka),
cesarica

sreda, 19. 7.,
Janez Eudes,
duhovnik

četrtek, 20. 8.,

Viktorija Rasoamanarivo, za †† Jožefa in Angelo Slejko,
vdova, princesa
p. n. Ravne 33
Devica Marija Kraljica

nedelja, 23. 8.,
ENAINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
Roza iz Lime,
devica

KAMNJE ob 7.00
za †† Emo in Janka Bizjaka, Potoče 29
ČRNIČE ob 7.30
za †† Ljuba Bavčarja, p. n. Gojače 3b
GOJAČE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta Copiča, Vrtovin 123



