Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 8.,
Regina,
devica in mučenka

torek, 8. 9.,
Marijino rojstvo
Korbinijan,
škof

sreda, 9. 9.,
Peter Klaver,
misijonar

četrtek, 10. 9.,
Pulherija (Leposlava),
cesarica

petek, 11. 9.,

KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 19.00
za † Jožefo in vse †† Bizjak,
za †† Slejko in Pegan,
Potoče 28
p. n. Gojače 37
po maši delavnice molitve in življenja
KAMNJE ob 19.00
za † Pavlo Besednjak,
p. n. sestre Jožke

ČRNIČE ob 19.00
za † Iva in vse †† Leban,
p. n. Črniče 79

SKRILJE ob 19.00
za † Magdaleno Kalin,
Skrilje 70c

MALOVŠE ob 19.00
za † redovnico Gabrijelo
Rebek in †† Rebek, Malovše 12

KAMNJE ob 19.00
za † Cirila Humarja,
Vrtovin 3, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za †† Dušana in Terezijo Lozar,
Vrtovin, p. n. Gojače 37

Prot in Hijacint,
mučenca

VRTOVIN ob 19.00
RAVNE ob 20.00
za †† Štefana in Lidijo Škvarč, za † Rozino in vse †† Lozar,
Vrtovin 47a
p. n. Ravne 23

sobota, 12. 9.,

na Sveti Gori za duhovne poklice

Marijino ime

SKRILJE ob 19.00
za †† Katarino in Maksa
Kravosa, Skrilje 77

nedelja, 13. 9.,
ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM

VRTOVIN ob 7.00
za † Milana Cigoja, Vrtovin 12

Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 19.00
za † Pavlino Paljk, p. n.
molitvene skupine Črniče

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Bratina in Štrancar, p. n. Gojače 3a
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za spremstvo pri porodu, p. n. Skrilje

 Za konec
V ŠOLI – »Janezek, če bi imel deset evrov in bi prosil očeta, naj ti jih da še deset, koliko evrov bi imel?« »Ja …,
deset evrov.« »Janezek, ti sploh ne poznaš številk!« »Ja, vi, gospa učiteljica, pa sploh ne poznate mojega očeta.«

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

23. nedelja med letom

6. septembra 2015
št. 36/15

Daleč ali blizu
Vzel ga je k sebi,
stran od množice, mu položil
prste v ušesa,
pljunil in se
dotaknil njegovega jezika. Ozrl
se je proti nebu,
zavzdihnil in mu
rekel: »Efatá!«
to je ›Odpri se!‹
In takoj so se
mu odprla ušesa,
razvezala se je
vez njegovega jezika in je
pravilno govoril.
Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko
jim je naročal,
bolj so oznanjali
in nadvse začudeni so govorili:
»Vse prav dela:
gluhim daje, da
slišijo, nemim,
da govorijo.«
Mr 7,33–37

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 50,5–9a
2. berilo: Jak 2,14–18
evangelij: Mr 8,27–35

Učitelj je vprašal svoje učence: »Zakaj ljudje kričijo, kadar
so jezni?« »Kričimo, ker izgubimo potrpljenje,« je odgovoril
eden izmed učencev. »Toda zakaj bi kričal, če je človek blizu
poleg tebe?« je vprašal učitelj. Učenci so dajali še druge odgovore, toda nobeden ni zadovoljil učitelja. Končno je razložil:
»Kadar sta dva človeka jezna, stojita blizu, a njuni srci sta
oddaljeni. Čim bolj sta jezna, glasneje morata kričati, da se
slišita, kajti razdalja med njima je vedno večja.«
Biti daleč ali blizu. Lahko smo telesno še tako skupaj, pa
se ne slišimo in ne moremo prav govoriti. Lahko imamo dom,
streho, hrano, službo in smo kakor begunci, daleč od doma.
Gluhega človeka, ki je tudi težko govoril, je Jezus »vzel k
sebi, stran od množice«. Po dotiku mu je rekel: »Efatá!« »Odpri se!« Odpri se, človek, da boš lahko zares vzpostavil stik z
drugim. Ko boš zares z drugim, boš živel. Jezus na poganskih
tleh v tem človeku pokaže, v čem bo rešitev. Telesno je vstopil v njegova ušesa in se združil s slino na njegovem jeziku.
Božja beseda se je utelesila. Zakaj? Da bi se lahko povsem
združila z zaprtim človekom. Kaj človeku pomaga, če se še
tako trudi in dela, a ostaja zaprt? Kaj pomaga, če živiš po
vseh zapovedih, ne zmoreš pa govoriti z Bogom, ga slišati, se
mu odpreti in ga občutiti.
Za to leto želim predlagati zlasti družinam z otroki in končno
prav vsakemu. Kaj? Da bi začeli z malim. Da bi se konkretno
vprašali, kaj bomo otipljivega naredili, da bo ta stik
spet deloval. Nič visokega in izrednega,
le preprost pogovor z Bogom. Skupaj, za
par minut, brez velikih projektov, samo
stavek Božje besede in Oče naš, Zdrava Marija … Morda sčasoma vsak eno ali
pa desetko. Potrebujemo ponavljanje,
da se počasi odpremo. Sledimo papežu Frančišku, ki že vse leto ponavlja
in vztraja: »En stavek, katerikoli, iz
evangelija na dan, imejte ga s seboj.«

Pred dobrim tednom je dejal v katehezi
o družini: »Prav je z vsem srcem verjeti
v Boga, prav je upati, da nam v težavah
pomaga, prav je čutiti dolžnost, da se mu
zahvalimo. Vse to je prav. Toda, ali imamo Gospoda tudi vsaj nekoliko radi? Nas
misel na Boga gane, preseneti, razneži?«
To pomeni »efatá« To potrebujemo
danes kot zdravilni protistrup za družino, in ne dolgih razprav, velikih načrtov
in predavanj. Zato vas resno prosim in
predlagam, bodite konkretni. Nobenih
velikih stvari, samo to! Samo začnite
in vztrajajte, sadovi bodo prišli. Zanesljivo. Običajno mislimo, da je za spremembe potrebno »imeti voljo« in »imeti
čas«. Sam sem preizkusil, da to sploh
ne drži. To dvoje pride kasneje samo.
Sprememba se začne samo z »efatá«.
Toda če ne začnemo na tem koncu, bo
naše versko prizadevanje ostalo »gluhonemo«, zaprto, brez stika, brez veselja, brez presenečenj.
Tudi z utelešenim Bogom, Jezusom
Kristusom, smo si lahko na zunaj blizu, po srcu pa daleč. In lahko se v nas
začne kopičiti jeza. Lahko že kričimo, pa
niti ne vemo, da le kričimo in sploh ne
govorimo. Nekdo želi vstopiti in odpreti te zasute kanale ušes in ust. Nekdo
nam želi postati bližnji po srcu.
Predlagam, da si doma samo zadate, kdo bo kateri dan poskrbel, da se
boste zbrali za tri minute skupaj. In potem »tekmujte«, kdo je bil zadnji teden
bolj spreten. Sčasoma se bo z malim v
družini veliko spremenilo. Naša volja ni
dovolj. Potreben je »prostor«. Prostor
pa nastane, ko se dva ali trije zberejo.
In potem Bog sam preseneti in poskrbi.
»Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v
pustinji potoki.«
Vse imamo. Zakaj bi bili daleč, zakaj
bi bili begunci?
župnik

MALI ŠMAREN
V torek je praznik Mari-jinega rojstva, vabljenii
k sveti maši ob 19.uri. V
Logu pri Vipavi bodo svete maše
ob 6.30, 8.00 in 10.00. Od
6. do 11. ure bo tudi spovedovanje.
Shod v Logu je tudi danes,
na prvo nedeljo popoldne.
AVTOBUS NA MOLITVENI DAN ZA
DUHOVNE POKLICE
bo tudi letos to soboto, če se nas bo iz
cele doline kaj nabralo. Od 7.45 bo pobiral
od Dobravelj naprej. Prispevek je 7
€. Vabljeni starejši in mlajši, strežniki imajo prevoz zastonj. Vračamo
se že do ok. 14. ure. Sporočite prijave čim prej, vsaj do četrtka. Na
Sveti Gori se bo, kdor bo želel, lahko pridružil križevemu potu s Prevala; ob 9.30 srečanje za strežnike v
kapeli prikazovanja, ob 10.30 sveta
maša.
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
se začenjajo.
Zbrala se je prijetna skupina. Še
na dveh srečanjih se lahko
pridružite. Srečanja bodo ob ponedeljkih od 19.30
do 21.30, zadnje bo pred božičem.
Delavnice so primerne prav za vse,
starejše in mlajše. Ni se vam treba
izpostavljati, govoriti, ni »za popolne«, je za vse, ki imamo težave z
molitvijo, ki nas moti raztresenost,
in za vse, ki nimamo časa. Lahko še
kaj vprašate na 040 494 569.

PRIPRAVA NA KRST
je v torek, na mali šmaren, ob 20. uri v Marijinem domu v Šturjah,
traja eno uro.

Svetovnega dneva mladih. Gre za
kopijo križa, ki ga je mladim zaupal
sv. Janez Pavel II. in bo romal po
vseh dekanijah.
Križ bo postavljen v samostanski
cerkvi v Vipavskem Križu 25.–26.
PRIPRAVA ZA PREDZAKONSKE PARE 9., v cerkvi v Vipavi 27. 9. in v kase začne v nedeljo: v Štur- peli na ŠGV 28.–29.9. Vsi mladi ste
jah ob 16. uri, v Novi Gorici lepo povabljeni na molitveno srečaob 19. uri. Za oboje je zaradi nje v soboto, 26.
števila potrebna prijava, več 9., ob 20. uri v
najdete na spletni strani.
Vipavski Križ.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Ima srečanje v Kamnjah v četrtek
ob 20. uri. Trajalo bo eno uro.
MLADINSKO SREČANJE
Mladi »novi in stari«, še posebej vabljeni lanski deveto in osmošolci, se
spet dobimo na sproščenem srečanju
ob pesmi in igri v petek ob 19.30 (v
kuhinji) v Kamnjah.
STIČNA MLADIH

Letošnja Stična mladih bo
v soboto, 19.
septembra.
V dekaniji bomo organizirali prevoz z
avtobusom, za katerega se prijavite
do srede, 16. septembra. Prijava je
sprejeta, ko poravnate strošek prevoza, 9€. Prostovoljni prispevek za organizacijo v višini 5€ boste oddali na
avtobusu. (Animatorjem oratorija v
Kamnjah župnija »časti« prevoz.) Vse
mlade, dijake in študente ter mlade v
poklicih, toplo vabimo na praznik veselja in mladostne vere. Več na: www.
sticna.net
KRIŽ SVETOVNEGA DNEVA MLADIH
V Stični bo nadškof Zore prav mladim iz Vipavske dekanije izročil križ

HVALA
vsem, ki ste pomagali pri dodajanju premazov, dodatni zaščiti zunanjega ometa na Svetem Pavlu, in
hvala vsem, ki ste barvali vrata v
župnijskem domu ter pomagali pri
pripravi stare veroučne učilnice v
Kamnjah.
VEROUK
V tem tednu ni posebnih
srečanj s starši. Verouk
začenjamo po urniku.
Knjige in zvezke dobijo
učenci pri uri, prispevek
zanje izračunajte s cenika na spletu (Bogoslužni
zvezek je za naročnike Mavrice
zastonj, naročniki to pripišite, sicer
prispevate le za enega v družini) in
najbolje kar v ovojnici s pripisom,
za katere otroke je, oddate pri uri.
Starše res vabim h korajžnemu
skoku v letošnjo pobudo kratke
vrstice is Svetega pisma in kratke
molitve doma skupaj vsak dan.
Tudi ko drugi niso za, eden ali dva
začneta. Zanesljivo zdravilo proti
sodobnemu uhajanju časa, vendar
zdravilo začne delovati š ele po
treh tednih jemanja .

