Bogoslužje:
ponedeljek, 31. 8.,
Nikodem,
Jezusov učenec

torek, 1. 9.,
Egidij (Tilen),
opat

KAMNJE ob 19.00
za †† Ano Rustja,
Kamnje 55, 30. dan
po maši začetek delavnic MŽ

22. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8
30. avgusta 2015

ČRNIČE ob 19.00
za † Poldko Ušaj, p. n. Črniče 24
za † Karlo Rijavec, Kamnje, p. n. darovalca

št. 35/15

OD 18.15 SPOVED ZA VEROUČENCE

sreda, 2. 9.,
Marjeta,
devica in mučenka

KAMNJE ob 17.00
pogrebna za † Cirila Humarja,
Vrtovin 3
V SKRILJAH OD 18.30 DO 19.00

MALOVŠE ob 19.00
za † Lenarta Črmelja in
† sestro Marico, p. n. Gojače
36

SPOVED ZA VEROUČENCE

četrtek, 3. 9.,
Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 19.00
za †† Kandus,
Potoče 44

ČRNIČE ob 19.00
na čast Svetemu Duhu za dar
vere, p. n. Črniče

OD 18.15 SPOVED ZA VEROUČENCE

prvi petek, 4. 9.,
Rozalija Siciljska,
spokornica

prva sobota, 5. 9.,
mati Terezija,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za vse †† Šatej,
Vrtovin 33

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Peršiča,
Vrtovin, 30. dan

OD 18.15 SPOVED ZA VEROUČENCE
PO MAŠI ČEŠČENJE

OD 18.15 SPOVED ZA VEROUČENCE
IN ČEŠČENJE

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d

ČRNIČE ob 19.00
za †† Karla in Pavlo Valič ter
starše Leban, p. n. Črniče
61a

OD 7.30 SPOVED IN ČEŠČENJE

nedelja, 6. 9.,
TRIINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
Zaharija,
prerok

KAMNJE ob 7.00
za župnijo

BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB

ČRNIČE ob 9.00
V čast Svetemu Duhu ob začetku
šolskega in veroučnega leta, p. n. darovalca
za †† Antona, Bredo in starše Gleščič, p. n. Črniče 94
SKRILJE ob 11.00
srebrna zahvalna maša g. Petra Kravosa
V čast Svetemu Duhu za novo šolsko
in veroučno leto, p. n. darovalca

 Za konec
PO ČRNOGORSKO – Oče in sin, Črnogorca, sedita na foteljih in gledata televizijo. Oče: »Pojdi ven
pogledat, če dežuje!« Sin: »Eh, pokliči noter psa, bova videla, ali je moker.«

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

Lepota
In spet je poklical k sebi množico in ji govoril:
»Poslušajte me
vsi in doumite!
Nič ni zunaj človeka, kar bi ga
moglo omadeževati, če pride
vanj, ampak
ga omadežuje
to, kar prihaja
iz človeka. Od
znotraj namreč,
iz človekovega
srca, prihajajo
hudobne misli,
nečistovanja,
tatvine, umori,
prešuštva, pohlepi, hudobije,
zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh,
nespamet. Vse te
hudobije prihajajo od znotraj
in omadežujejo
človeka.«
Mr 7,14–23

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 35,4–7a
2. berilo: Jak 2,1–5
evangelij: Mr 7,31–37

Neki človek se je imel za grdega in se je odpravil v Ameriko
na drago plastično operacijo. Najboljši strokovnjaki so delo
opravili odlično in možev obraz je dobil lepoto in skladnost,
ki ju občudujemo na mojstrovinah grških kiparjev. Komaj je
čakal, da se vrne in pokaže ljudem. Toda njegov obraz je bil
tako popoln, da ga noben meščan ni prepoznal. Prikrajšan je
bil za veselje, ki ga je običajno doživel ob srečanju z ljudmi.
Danes smo zelo zaskrbljeni za svojo zunanjo podobo, saj
ima ta zaradi razvoja tiska in elektronike tako oblast, kakršne še ni imela v zgodovini. Ne gre le za podobo telesa,
ampak tudi za ugled, dosežke, položaj … Od otroškega vrtca
in prvega šolskega razreda dalje se začne bitka za popolnost, skladnost, napredovanje. Nič se ne sme zamuditi, nič
izpustiti, nič izgubiti. Otroke hočemo pravočasno narediti čim
bolj popolne na različnih področjih, v poznejšem življenju pa
prav zaradi tega veliko trpijo. Koliko žrtev in naprezanja vložimo v te drage »plastične operacije« in ko se vrnemo, trpi
naš »jaz«, ni veselja, ki ga je človek deležen v iskrenem srečanju. Bolje je ohraniti kakšno napako, po kateri nas bodo
ljudje prepoznali. Odnose težko neguješ, če nimaš prask.
Jezus je bil zelo oster do verskih učiteljev, ki
so »čistili skledo samo od zunaj«. Gre predvsem za skledo naše vernosti. Kako hitro se
začnemo presojati po zunanjih dejanjih! V eno smer so zanihali kristjani, ki mislijo, da so Bogu všeč že
zato, ker spolnjujejo vse krščanske
obveznosti in jim vest ne očita ničesar večjega. Predstavljajo si, da je
to dovolj. Mislijo, da bodo sojeni po
popolnosti. Tiste, ki nimajo čiste
sklede, začno vsaj v mislih postavljati na »drugo stran«, v »drugo
stranko«.

V drugo smer so zanihali kristjani,
ki ne čutijo več potrebe po spovedi in
drugih zakramentih. To so zasuti vodnjaki. Tudi ti stavijo le na svoj trud,
prizadevanje, da bi bili boljši. Niti ne
vedo, da je spodaj studenec. Nihče jim
ga ni odkril. Poznajo in čutijo le zunanjo stran krstnega vodnjaka. Vero doživljajo predvsem kot pomoč za premagovanje življenjskih tegob ali kot
»šolo« za boljše učenje vrednot.
O Mariji so že v prvih stoletjih rekli, da
je »vsa lepa«. V njej se je že na zemlji
razodevalo to, kar se bo nam na oni
strani zavese smrti. Notranja lepota, v
začetku skrita, se bo pozneje razodela
in postala vidna. »Od znotraj namreč,
iz človekovega srca, prihajajo« nečiste
stvari. V to neprečiščeno notranjost
je vendar stopil Bog v Jezusu Kristusu. On je postal naše »meso«. Zato
od znotraj prihaja studenec, ki teče in
očiščuje.
Zakaj bi skrbeli za umetno, zgolj človeško neoporečnost kapnice, ko pa
imamo na voljo čisti studenec. Le studenec te bo rešil skrbi pred staranjem
in podobo.
župnik

VEČERNE SVETE MAŠE
bodo odslej ob 19. uri, nedeljska jutranja do konca septembra še ob 7. uri.
SREBRNA MAŠA g. PETRA KRAVOSA
Peter Kravos po starših izhaja iz Skrilj. Kot duhovnik
deluje v Angliji. Letos praznuje 25 let duhovništva.
Skupaj s sorodniki in drugimi župljani se bo zahvalil
s sveto mašo v Skriljah v
nedeljo ob 11. uri. Čeprav je nedelja

katehetska, lepo vabljeni namesto v
Kamnjah ob 10.30 k tej sveti maši pol
ure kasneje.
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
in skupna prošnja za novo
šolsko in veroučno leto bo
v nedeljo, 6. septembra.
Izjemoma bo to nedeljo tretja sveta maša v Skriljah in
ob 11. uri združena z zahvalno mašo
srebrnomašnika. Vabljeni, da pridete
starši in otroci tudi k tej sveti maši v
Skrilje. Pri vseh mašah bomo blagoslovili šolske torbe. Vanjo dajte tisto,
kar vam je »najtežje«.
ZAČETEK DELAVNIC MOLITVE IN
ŽIVLJENJA
bo jutri, v ponedeljek, 31. 8., ob
19.30 v dvorani v
Kamnjah.
Toplo priporočam!
Letos je zgodnji termin izbran zato,
da se zadnja srečanja ne bodo pomaknila v običajno zelo zaseden čas okoli božiča. Delavnice trajajo po dve uri,
niso plačljive, vodijo jih izkušeni laiki.
Ne ustrašite se srečanj vsak teden. Ne
ustrašite se, da boste morali govoriti,
razlagati, se izpostavljati. Skupina le
pomaga, da boste naredili svojo osebno
pot. Predvsem jih priporočam tistim,
»ki nimate časa«; potrebujete jih
zlasti starši, ki ste razpeti med službo,
dom in šolo. Potrebujete jih starejši,
da boste odkrili, kako polno lahko živimo tudi samoto in prihajajoče tegobe.
Že ničkolikokrat se je izkazalo, da
se je »izgubljeni« čas v teh petnajstih tednih bogato obrnil in
pomnožil
na
drugih
področjih.
V ponedeljek bo uvodno
srečanje, lahko pridete
tudi, če še niste odločeni, le po informacije.

VEROUK
Začenjamo verouk. Urnik
je na spletni strani. Začnemo z zakramentom
sprave. Pridite vsi, razen
če ste za to pred kratkim
že sami poskrbeli. To bo
resnični temelj za nadaljnje zidanje.
Splošno opuščanje nedeljske maše med
poletjem je nezdružljivo s prejemanjem
evharistije kar iz navade in brez zakramentalne sprave. Že prejeti sveti krst je
živ vodnjak. Ko se zaraste ali zasuje, je
treba dovoliti, da ga Gospod sam izkoplje in očisti. Sčasoma se brez pogoste
spovedi na zaraščen vodnjak kar navadimo in ne čutimo več potrebe, vendar
začne zmanjkovati žara, veselja, privlačnosti ...
Spoved za veroučence (lahko pridete
tudi starši):
v torek v Črničah od 18.15 do svete
maše, po maši kar v cerkvi kratko srečanje za starše 4. in 5. razreda;
v sredo v Skriljah od 18.30 do 19.00;
v četrtek v Kamnjah od 18.15 do svete
maše, po maši kar v cerkvi kratko srečanje za starše 4. in 5. razreda;
na prvi petek v Vrtovinu in možnost v
Črničah od 18.15 do svete maše;
v soboto zjutraj v Skriljah pred sveto mašo.
VPIS K VEROUKU IN UČBENIKI
Skupaj se veselimo prav vsakega otroka, ki ga starši želite odpreti Božji ljubezni in odkrivanju Boga v življenju.
Nove veroučence lahko pridete vpisat
v ponedeljek med 16. in 17. uro v Črničah in med 17.30 in 18.30 v Kamnjah.
Ostali lahko pridejo po knjige in zvezke.
Dobili jih bodo tudi kar pri prvi uri.
S STARŠI
4. in 5. razreda se dobimo v cerkvi v
torek v Črničah in v četrtek v Kamnjah
takoj po maši, da se kratko dogovorimo
osnovne stvari.

ČIŠČENJE UČILNICE
Jutri, v ponedeljek, popoldne bomo
praznili staro spodnjo veroučno
učilnico v Kamnjah. Letos jo bomo
uporabljali za 7. razred. Kdor je pripravljen priskočiti, akcija bo med 18.
in 19. uro.
MLADINSKA SREČANJA
začnemo šele v petek, 11. septembra, ob 20. uri.
Že sedaj se lahko prijavite za avtobus
za letošnjo Stično mladih v soboto,
19. septembra, letos s temo blagrov
iz pisma mladim papeža Frančiška:
»Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo
Boga gledali.«
PRVI PETEK IN SOBOTA
Pridite k češčenju in zakramentom. Bolnike in starejše v župniji Kamnje sem
obiskal šmarnim dnevom
in jih tokrat ne obiskujem.
SEPTEMBRSKI SHOD V LOGU
V nedeljo ob 17. uri. Spovedovanje od
16. ure. Tema shoda je »Odprtost kristjanov za vse družine«.
PRIPRAVA NA ZAKON
IN KRST OTROK
Jesenska priprava staršev
na krst prvega in drugega
otroka se začne v torek,
8. septembra, ob 20. uri.
Priprava na poroko se začne v Šturjah in Novi Gorici v nedeljo, 13. septembra.
Krst otrok v Črničah bo v
nedeljo 20. septembra.

