Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 9.,
Venčeslav,
mučenec

torek, 29. 9.,
MIhael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli

sreda, 30. 9.,
Hieronim,
duhovnik, cerkveni učitelj

četrtek, 1. 10.,
Terezija Deteta Jezusa,
devica, cerkvena učiteljica

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Podgornika,
Vrtovin 16a

GOJAČE ob 19.00
za † Jožefa Bratina,
p. n. Gojače 8

KAMNJE ob 19.00
za † Pavlo Besednjak,
p. n. Dobravlje

ČRNIČE ob 19.00
v čast Materi Božji in Janezu
Pavlu II., p. n. Črniče 89b

SKRILJE ob 19.00
za † Viktorja Kodriča
Skrilje 36

MALOVŠE ob 19.00
za † Stanka in vse †† Rebek,
p. n. Malovše 12

KAMNJE ob 19.00
za † Ano Rustja,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko Kosovel,
p. n. Črniče 46, tridnevnica

od 18.30 spoved, po maši
češčenje – tridnevnica

prvi petek, 2. 10.,
Angeli varuhi

VRTOVIN ob 19.00
za † Alojza Nevredna,
Vrtovin 114
od 18.30 spoved, po maši
češčenje – tridnevnica

prva sobota, 3. 10.,
Kandida,
mučenka

nedelja, 4. 10.,
SEDEMINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
rožnovenska
Frančišek Asiški,
redovnik

SKRILJE ob 8.00
po namenu,
Skrilje 50¸¸
od 7.30 spoved
in češčenje – tridnevnica

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Peršič in vse ††
iz družine, p. n. Črniče 7
od 18.00 spoved
in češčenje – tridnevnica

RAVNE ob 19.00
tridnevnica
po namenu

SKRILJE ob 7.30
za †† Zorana in Marto ter vse †† Rustja, Skrilje 29
ČRNIČE ob 9.00
po namenu
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
V čast Svetemu Duhu za birmance in starše, p. n. darovalca
ob 16. uri shod v Logu (spovedovanje od 15. ure)

Pred nami je:
• petek, 9. 10., večerni mini svetopisemski maraton v Kamnjah;
• nedelja, 11. 10., krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 11. 10., srečanje starejših in bolnih za obe župniji v Črničah;
• četrtek, 15. 10., romanje (duhovna obnova) v Medžugorje.

26. nedelja med letom

27. septembra 2015
št. 39/15

Mali kamni, velik dom
Kdor ni proti
nam, je za nas.
Kdor vam da piti
kozarec vode
zaradi imena,
ker ste Kristusovi – resnično,
povem vam –
zagotovo ne bo
izgubil svojega
plačila.« »Kdor
pohujša enega
od teh malih, ki
verujejo vame,
bi bilo bolje zanj,
da bi mu obesili
mlinski kamen
na vrat in ga
vrgli v morje.
Če te tvoja roka
pohujšuje, jo
odsekaj! Bolje je
zate, da prideš
pohabljen v
življenje, kakor
da bi imel obe
roki, pa bi prišel
v peklensko dolino, v neugasljivi
ogenj.
Mr 9,31–35

 Za konec

SPIS – V vasi so zgradili zvonik in učiteljica je učencem naročila, naj napišejo o tem dogodku spis.
Janezek je napisal: »Pred cerkev so pripeljali in postavili dva zvonova. Nato je župan govoril, župnik je pel in
zvonova blagoslovil, nato pa so oba obesili.«

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

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

Neki misijonar je pripovedoval o družini, v kateri je bila
mati globoko verna, oče pa je bil brez vere. Imela sta hčer
edinko, stara je bila 16 let. Dekle je omahovalo med materino vero in očetovo nevero. Mati je redno hodila v cerkev,
oče se je iz tega norčeval. Rada je imela oba. Glede verskih
vprašanj se ni mogla zaupati ne njej ne njemu. Bila je otrok
z razklano dušo.
Nekega večera se je zgodilo, da sta ob njeni postelji skupaj stala oče in mati. Na obrazu jima je videla, da se bojita najhujšega. Tedaj je prijela za roko očeta na eni strani
postelje in mater na drugi strani in ju z obupanim glasom
vprašala: »Če bi sedaj umirala, kako naj umrem: v očetovi
neveri ali v materini veri?« Oče je tedaj zajokal in se nagnil
k hčerki: »Otrok moj, umri v materini veri, ker moja nevera
nima nobene vrednosti.« Misijonar pove, da je hčerka kasneje umrla v materini veri.
»Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj …« Dokler se človek sam čuti močnega, misli, da drži življenje v rokah. Ko
si pred vrati smrti, se pokaže resnična moč. In isto velja za
vero. Dokler se kristjan le sam čuti močnega in pravičnega,
misli, da vero lahko drži v rokah. Na eni strani so močni Jezusovi učenci, ki si vero lastijo in zato zapirajo pot tistim, ki
niso »naši«. Na drugi strani so tisti močni, ki polni
sebe ugašajo vero v malih. Zgornji primer očeta. Jezus morda daje vtis,
da je vseeno, kako si veren: »kdor
ni proti nam, je za nas«. Toda z
»mlinskim kamnom« pokaže,
kako nekaj hudega se je imeti
za močnega in ugašati vero v
nekom izmed malih, ki verujejo.
Kdo so »ti mali«? To so tisti, ki
»niso močni«. In ravno v tem je
vera. Vera ni v tem, da sem jaz kot

posameznik prepričan o obstoju Boga.
To me še ne more rešiti smrti. Vera je
v tem, da priznam, da sem sam kot
oseba sestavni del velikega doma, ki
ga z nami gradi Bog. Zato si vere in
življenja ne morem in ne smem lastiti.
Prav sedaj praznujemo spomin posvetitve župnijske cerkve, v Kamnjah
konec septembra, v Črničah konec oktobra. Kako lepo je videti vzidane kamne, ki se pokažejo pod ometom. Nobeden izmed njih nima popolne oblike.
Mojstri so jih znali povezati v lepe in
visoke zidove. Zunanja vidna cerkev
je kristjane od krsta dalje spominjala
na vero: odslej pripadaš Kristusu, ne
sebi. In šele v tej pripadnosti boš odkril samega sebe. Cerkev te spominja
na prihodnost. Mati te je rodila, da zadihaš zrak in začneš navezovati stike
z drugimi. Mati te je rodila za nebesa.
Tvoje plačilo bo v tem, da se boš kot
živi kamen znašel vzidan v domu, ki
bo ostal za vedno. Zato Jezus pravi,
da »kdor da piti kozarec vode« nekomu, ki je že del Kristusovega telesa,
ne bo ostal brez plačila.
Naša vidna cerkev, ki so jo pozidali
predniki, nas tako varuje pred tem, da
bi si lastili Božje življenje. Varuje nas
pred tem, da bi hoteli kot posamezniki biti čim bolj popolni brez drugih.
Močan in popoln kamen brez ljubeče
naveze bo ostal sam. To je pekel. Še
tako nepopoln, vendar vgrajen, bo
ostal. Zares za vedno.
župnik

NEDELJSKA JUTRANJA
SVETA MAŠA
z oktobrom spet ob 7.30.
0.
Ob raznih priložnostih, ko
o
so maše drugje ali ko potrebujem
zamenjavo, jutranje maše kdaj ne bo.
Tudi v torek, na god sv. Mihaela, so
mladi v Kamnjah dali pobudo in
vabijo še na kratko druženje takoj
po večerni maši. Zato je maša v ponedeljek v Vrtovinu.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom, redni spovedi (tudi veroučenci) in evharističnemu češčenju.
Bolnike in starejše v župniji Kamne
obiskujem v soboto dopoldne.
MLADI
Redno mladinsko srečanje v petek
v Kamnjah ob 19.30.
IZROČITEV SVETEGA PISMA
V nedeljo bomo v
obeh župnijah posebej prosili za letošnje
pripravnike na birmo. Straši jim boste izročili Sveto
pismo s posvetilom kot popotnico
za »odhod od doma«. Od te nedelje
ponovno vabim župljane, da prostovoljno postanete skriti boter enemu od njih. Lahko pridete po podobico in se zavežete k molitvi zanj.
MOLITVENE SKUPINE
V Črničah se dobivate
vsako sredo ob 19.
uri. Lahko se pridružite tej redni
molitvi. Molitvena skupina v Gojačah
se bo letos dobivala vsako sredo ob
19. uri. Začetek 7. 10. Lepo vabljeni,
da se pridružite. V Vrtovinu začnete
9. 10. ob petkih po maši.

MOLITEV ZA SINODO
V nedeljo, 4. oktobra, se v Rimu
začenja redno zasedanje sinode o
družini. Papež je
prosil, naj to dogajanje v vsej Cerkvi
podpremo s skupno molitvijo. Zato se bomo v tem
času do 25. oktobra tudi v naši škofiji
pridružili tako, da bomo ob koncu vsake svete maše molili skupno molitev,
ki jo je predlagal sveti oče.
Konec tedna se bomo v četrtek, na
prvi petek in soboto pred začetkom
sinode povezali v kratko tridnevnico
(pesem k Svetemu Duhu + desetka
rožnega venca + molitev svetega očeta). Vabljeni k sveti maši in molitvi.
Vabljeni, da se tej molitvi v mesecu
rožnega venca zavzeto pridružite tudi
v domači družini in v molitvenih skupinah.
Medijska poročila se ob tem največkrat ustavljajo le na zunanjosti. Mnoge družine so danes zelo preizkušane,
doživljamo norčevanje iz svetih stvari
in pritiske od zunaj. Verujemo v veliko
moč preproste skupne molitve, ki zlo
lahko obrača v dobro.

DELO NA CERKVI
Hvala vsem, ki ste v
tem tednu odstranjevali omet na cerkvi v
Kamnjah. Tisti, ki so
delali, so rekli, da je
gradbišče z zelo lepim
razgledom . Še v tem tednu bo
zelo dobrodošla vsaka roka za odstranitev ometa in za fino čiščenje
zidov.

MINI SVETOPISEMSKI MARATON
Pridružujemo se mreži živega branja Božje Besede po
naši domovini. Tak bomo v
Kamnjah imeli v petek, 9.
10. po večerni maši do polnoči. Gre za preprosto verigo
glasnega branja, bralci se
izmenjujejo, krožijo, vsak prebere eno
poglavje. Lepo vabljeni, da se korajžno zapišete že prej na seznam zadaj
v cerkvi za eno od ur. Greza posebno
doživetje Božje besede.

PEDRO OPEKA V SLOVENIJI
V ljubljanski Hali Tivoli
bo 17. oktobra srečanje z misijonarjem z naslovom PETER OPEKA ZA PRIJATELJE. Vstopnice so na voljo po simboličnih 7€
od torka, 22. septembra, naprej
na vseh POŠTAH in PETROLOVIH
črpalkah. Izkupiček večera, ki bo
dobrodelne narave, bo namenjen
za hrano in streho najrevnejšim na
Madagaskarju.

PROGRAM »POPOLDNE V KAMNJAH«
V četrtek ob 17.00 bo v veroučni
učilnici prvo informativno srečanje.
Program ponuja učno pomoč in
kakovostno preživljanje prostega
časa z ustvarjalnimi delavnicami.
Pridite, da se dogovorite za naprej.
SHOD IN PROCESIJA V LOGU
bo v nedeljo ob 16. uri. Na zadnjem letošnjem shodu bo tudi zunanja procesija z Marijinim kipom.
ROMANJE V MEDŽUGORJE
Avtobus je poln, lahko se še prijavite na čakalno listo, če bo morda
kdo odpovedal. Gremo v četrtek,
15. 10., ob 5. uri.

