Bogoslužje:
ponedeljek, 14. 9.,
Povišanje svetega
Križa

KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 19.00
za †† po namenu, Kamnje
za †† Stanka Krkoča,
po maši delavnice molitve in življenja p. n. Gojače 33

torek, 15. 9.,

VRTOVIN ob 19.00
v čast Svetemu Duhu za
blagoslov in tolažbo v bolezni,
Vodopoivec, Vrtovin 58
SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
za †† Lojzko in sestro redovnico
Nikodemo Rebek, Malovše 12

KAMNJE ob 19.00
za † Miroslava in †† starše
Petrovčič, Kamnje 38

adoracija v ČRNIČAH
od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 19.00
po namenu,
Drežniške Ravne 10

Žalostna Mati Božja

sreda, 16. 9.,
Kornelij in Ciprijan,
mučenca

četrtek, 17. 9.,
Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj

petek, 18. 9.,

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 24

Ariadna,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za ozdravitev družinskega
debla, p. n. Bavčar

RAVNE ob 19.00
po namenu

sobota, 19. 9.,

v Stični za mlade

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 63a

Januarij,
škof in mučenec

nedelja, 20. 9.,
PETINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
Andrej Kim in drugi
korejski mučenci

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Vodopivec, Kamnje 6a
ČRNIČE ob 9.00
za †† brate Kosovel, p. n. Črniče 12
za župnijo
krst otrok
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

Pred nami je:
• sobota, 26. 9., molitveno srečanje za mlade ob križu SDM v Vipavskem Križu ob 20. uri;
• nedelja, 27. 9., šagra sv. Mihaela v Kamnjah, z mašama ob 8.30 v Črničah
in ob 10. uri v Kamnjah (tukaj jutranje ni);
• nedelja, 11. 10., krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 11. 10., srečanje starejših in bolnih za obe župniji v Črničah.

 Za konec
V ŠOLI – Učitelj je dejal, da bo vsakemu učencu zastavil dve vprašanji. Kdor bo pravilno odgovoril na prvo, mu ne
bo treba odgovarjati na drugo. »No Janezek, koliko peres ima kokoš?« Janezek ustreli: »336.«
»Čakaj, čakaj! Kako si pa prišel do te številke?« Janezek: »Ja, gospod učitelj, to je že drugo vprašanje!«

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

24. nedelja med letom

13. septembra 2015
št. 37/15

Nebesa na zemlji
In Peter ga je
potegnil k sebi in
mu začel braniti. On pa se je
obrnil, pogledal
po učencih in
posvaril Petra:
»Poberi se! Proč
od mene, satan,
ker ne misliš na
to, kar je Božje,
ampak na to, kar
je človeško!«
Tedaj je poklical
k sebi množico
skupaj z učenci
in jim rekel: »Če
hoče kdo hoditi
za menoj, naj se
odpove sebi in
vzame svoj križ
ter hodi za menoj. Kdor namreč
hoče rešiti svoje
življenje, ga bo
izgubil; kdor
pa izgubi svoje
življenje zaradi
mene in zaradi
evangelija, ga
bo rešil.«
Mr 8,32–35
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 2,12.17–20
2. berilo: Jak 3,16 – 4,3
evangelij: Mr 9,30–37

V življenjepisu Petra, mučenca iz 13. stoletja, beremo, da
je bil kreposten in ugleden med ljudmi. Hkrati so ga mnogi prav zato črnili z lažmi in govoricami. To ga je žalostilo,
vendar je ob vseh napadih potrpežljivo molčal. Nekega dne
ni mogel več vzdražiti. Šel je v cerkev in padel na kolena:
»Jezus, kaj sem vendar zagrešil, da moram tako trpeti?«
Pravijo, da mu je Kristus s križa zares odgovoril: »No, Peter, kaj sem pa jaz zagrešil, da moram prenašati to mučenje? Bil sem popolnoma nedolžen, in vendar … Nosi križ,
ki ti ga pošilja Božja previdnost, ker brez križa ne prideš
v nebesa.«
»Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje,
ampak na to, kar je človeško!« Jezus je to zelo hudo besedo
povedal Petru. In celo vpričo drugih. Zakaj vendar? Ta napačna podoba o Bogu je tako zelo nevarna, da bo naredila
več škode kot direktna preganjanja Boga in Cerkve. Peter
je prvi izpovedal vero. Vendar je Jezus učencem takoj »prepovedal, da bi to komu povedali«. Le zakaj?
To je bila vera v Kristusa še pred porazom, pred veliko nočjo. Tudi mi pridemo do vere, tudi mi jo izpovemo.
In tudi naša predstava je v začetku podobna. Navdušeni
smo nad tem Bogom, ki toliko daje. Vsi imamo spomine na
»tiste lepe čase«, ko smo močno doživljali
in nas je kar nosilo. Spomine imamo tudi
na Cerkev, ki je sredi komunizma bila
kljub vsemu močna in je zajemala
vse. Bilo nas je veliko in skupne
navade so nas povezovale. Skupaj
s Petrom tudi mi najprej pričakujemo, da bo Mesija končno prinesel »zmago«. Ko bo družba boljša,
mislimo, bom skupaj z njo tudi jaz
vedno boljši. Toda vse to še niso nebesa. Kristus nam je skozi veliko noč

odprl nekaj neizmerno večjega. Zato
nas strogo svari pred tem, da bi ljubezen razumeli le po človeško. V taki
miselnosti ni prostora za izgubljanje.
Ta teden sem poslušal ene od nasvetov staršem za vzgojo otrok in
mladih. Ob hudih posledicah, ki jih je
prinesla razvajenost, danes zelo poudarjamo, da mora biti otrok pripravljen, vzdržljiv, obremenjen z delom,
naporom, telesno aktivnostjo. To še
kako krvavo drži. Veliko se govori o
mejah, ki jih je treba postaviti. Toda
skoraj nikjer ne slišim, da bi govorili
tudi o križu, porazu, preizkušnji, izgubi. Slišim močan poudarek na »treningu« in sposobnosti. Toda to še ni križ.
Še vedno je v središču posameznik, ki
se vadi. Otrok pa ni pripravljen na to,
da bo v njegovo življenje vstopil drugi
in z njim križ, ki bo drugačen.
Križ ti je v življenju namenjen. Ne izbiramo ga sami. Ne pustimo se ogoljufati
s sodobnimi nadomestki za križ. Ne delajmo iz verske vzgoje nebes na zemlji.
Življenje boš tako ali tako izgubil.
Zakaj ne bi sebi in otroku omogočil,
da ga bo(š) izgubil na povsem drugačen in nov način?
župnik

PRIPRAVA NA ZAKON
se začne danes v Šturjah
h
ob 16. uri in na Kapeli
v Novi Gorici ob 19. uri.
Več na spletni strani.
Mladi in manj mladi, pogum!
STIČNA MLADIH

Nekaj se
nas je že
zbralo za
sobotno
Stično. Gremo z avtobusom. Letošnji program bo ponovno zelo dobro
pripravljen. Veliko možnosti za prijateljska srečanja in poglobitev vere.
Avtobus odpelje ob 7. uri iz Črnič,
prevoz 9€, prispevek za organizacijo
5€. Povej naprej in povabi še koga.
Prijave še do srede zvečer.
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
se nadaljujejo ob
ponedeljkih takoj
po maši v Kamnjah.
Še na tem srečanju
se lahko pridružite
novi udeleženci, ki želite stopiti na
pot prenovljenega duhovnega življenja sredi vsakdanjika.
ADORACIJA
V sredo vabljeni k večerni adoraciji v Črničah od
21. do 22. ure. Tokrat
bomo slavili Gospoda in
mu izročali predvsem družine. Lepo
vabljeni, da se nasončite, umirite in
napolnite.
SREČANJE ZA STARŠE
birmancev iz obeh župnij skupaj bo
v Kamnjah v četrtek ob 19.30. Dogovorili se bomo za duhovni vikend,
izročitev Svetega pisma in še kaj.

STREŽNIKI
Ta teden vabljeni novi
strežniki, da se pridružite. V Črničah se zbere
4. razred in drugi novi v
nedeljo, 20. 9., takoj po
maši. V Kamnjah se dobimo vsi novi
in ostali na krajšem srečanju v petek
ob 16.30 (pred pevskimi vajami).
KRST OTROK
V nedeljo bo med sveto
mašo v Črničah krščena
Gaja Jagoda Podgornik, hči Marka in Diane,
sedaj živijo v župniji
Šturje.
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
nadaljuje s poglabljanjem
krščanske vsebine. Lepo je
narediti nekaj zase za širitev
svojega znanja in duhovnega pogleda. Šola obsega
štiri letnike. Lahko se vpišete na novo,
lahko nadaljujete začeto delo. Informativni dan in vpis bo v Vipavi na
ŠGV v četrtek, 24. 9., ob 17. uri.
ROMANJE V MEDŽUGORJE
V oktobru spet
romamo. Romanje bomo ravno
v času zasedanja
sinode o družini v
Rimu še posebej
posvetili slovenski
družini; vsak ima seveda svoje trne
in svoje namene. Odhod avtobusa
v četrtek, 15. 10., vračamo se na
misijonsko nedeljo, 18. 10. ok. 19.
ure. Prispevek 130 € (nekoliko višji od
zadnjič zaradi davka na kilometre na
Hrvaškem), zajema prevoz, prenočišče in hrano s pijačo (trije zajtrki, tri

večerje, dve kosili). Potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list.
Prvi dan bomo spotoma obiskali
Mostar, poleg običajnih romarskih
točk bomo obiskali še nekatere
skupnosti, ki so sprejele na razne
načine ranjene otroke in odrasle.
Prijavite se lahko po e-pošti, sms
(nazaj morate dobiti potrditev), telefonu ali osebno.
Pred romanjem napišete prijavnico
in vplačate akontacijo 40 €, preostanek na poti.

PREDLOG ZA DRUŽINE
Starše in tudi druge res vabim h
korajžnemu skoku v letošnjo pobudo »Začnimo z majhnim«.
Letos ne želim dajati poudarka
zunanjim spodbudam, sestankom, srečanjem, predavanjem ...
Predlagam, da začnemo z majhnim in na nasprotnem koncu.
Nekateri ste že omenili, da ste
poskusili in iznašli načine. Za kaj
gre? Priti doma za »tri minute«
skupaj v molitveni stik. Naredite
spisek, plakat …, kdo je kateri
dan odgovoren, da vas spravi
skupaj. Tudi če niso vsi v družini
takoj za to, začnita
eden ali dva.
In kaj naj molimo?
Vrstica iz evangelija, Oče naš, Zdrava
Marija …
Le majhno zrno! Vendar vztrajno
in se bo prijelo.

