Bogoslužje:
ponedeljek, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE
Izidor Bekanja, mučenec

KAMNJE ob 7.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 3a
VRTOVIN ob 9.00
v zahvalo in čast Božjemu
usmiljenju, p. n. darovalca

20. nedelja med letom

ČRNIČE ob 20.00
za † Pavlino Paljk
za župnijo

14. avgusta 2016
št. 33/16

PROCESIJA SRT

torek, 16. 8.,
Rok,
spokornik

sreda, 17. 8.,
Hijacint poljski,
duhovnik

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

VRTOVIN ob 8.00
za †† Pavla in Kazimirja
Stibilja, Vrtovin 21

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Persiča,
p. n. Črniče 63a, 1. obl.

SKRILJE ob 20.00
za †† Rovtar,
Skrilje 1

MALOVŠE ob 20.00
za †† starše Dorico in
Veneceslava, p. n. Rojkovi

KAMNJE ob 8.00
za †† Vodopivec in Cigoj
Kamnje 1

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo Bogu za življenje
in dobre ljudi

petek, 19. 8.,
Janez Eudes,
duhovnik

RAVNE ob 20.00
po namenu

sobota, 20. 8.,

ČRNIČE ob 20.00
za † Iva Lebana in vse ††,
p. n. Črniče 79

Bernard,
opat

nedelja, 21. 8.,
ENAINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Sidonij (Zdenko),
škof

ni jutranje svete maše
ČRNIČE ob 9.00
za † Pavlino Paljk, p. n. molitvene skupine,
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo za zdravje, Vrtovin 22b

Prava tolažba
Prišel sem, da
vržem ogenj
na zemljo, in
kako želim,
da bi se že
razplamtel!
Moram pa
prejeti krst in
v kakšni stiski
sem, dokler
se to ne dopolni! Mislite,
da sem prišel
na zemljo
prinašat mir?
Ne, vam rečem, ampak
razdeljenost.
Odslej bo
namreč v eni
hiši pet razdeljenih: trije
proti dvema
in dva proti
trem; razdelili
se bodo: Oče
proti sinu in
sin proti očetu; mati proti
hčeri in hči
proti materi;
tašča proti
svoji snahi in
snaha proti
tašči.
(Lk 12,49–53)

 Za konec
ZASTAREL – Na Čopovi v Ljubljani sedi slikar in na platnu ustvarja podobo starega mestnega
jedra. Mimo prideta policista in eden reče: »Vidiš, kako se muči, ker nima fotoaparata!«
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: Iz 66,18–21
2. berilo: Heb 12,5–7.11–13
evangelij: Lk 13,22–30

V Ameriki so pred leti razposlali po družinah nekaj tisoč listov
z vprašanjem: »Če bi jutri srečal Kristusa, kako bi ga sprejel?«
Mnogi so odgovorili, da bi ga prosili za zdravje, nekateri mladi,
da bi njihovim staršem dal manj denarja in več ljubezni …
Najlepši odgovor je zapisala neka študentka iz Chicaga. »Kristus je že tu, na našem svetu. Že več kot 19 stoletij je po vstajenju med nami. Ali je res treba, da ga vidimo neposredno v
obraz, da gledamo njegove lase in obleko? V tem svetu, ki se
peha za denarjem in hlepi po novicah, bi Kristus ostal tujec.
Ljudje bi ga zopet narobe razumeli. Televizija bi mu ponudila sodelovanje na soočenjih. Visoka družba bi ga povabila na banket
za dobrodelne namene. Hollywood bi mu ponudil glavno vlogo
v filmu o Kristusu.«
Kaj bi naredil ti? Glavno vprašanje za kristjana danes ni, ali
veruješ, da je Kristus res živel, ampak, ali veruješ, da se je vrnil
od mrtvih in živi med nami. Zato je za nas dobro in nujno, da
se nam ne prikazuje več v podobi, kot so ga poznali pred vstajenjem. Prišel je, da vrže ogenj na zemljo, tisti ogenj, ki ga je
Adam izgubil. »Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni!« Kristus mora skozi
smrti, to je krst, da nas lahko reši zastora, ki nam
ne dovoli, da bi videli Boga, kakršen je. Odkar je
v svet z grehom vstopila smrt, verni in neverni
ljudje iščemo Boga čudodelnika.
Zato mora v meni iti skozi ogenj in skupaj z
njim umreti stara podoba, da je Bog ideal. Ko
človek izgubi srečo, takrat namesto Boga na zaprto nebo nariše ideal. In ta podoba nas spremlja. Žal so nam pri tem pomagali tudi nekateri
cerkveni umetniki. Podobe po stropih naših cerkva se marsikje za nas v nesreči zdijo nedosegljive. Ostajajo le še oddaljena tolažba.
»Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat
mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.«

Te besede na videz vznemirjajo. V
resnici pa so zame in zate prava tolažba. Koliko nepotrebnega trpljenja
je danes v srcih in po družinah. Koliko
trpimo zato, ker ni tako, »kot bi moralo biti«. Še vedno mislimo, da nas Bog
nima rad ali da je nekaj narobe, kadar
ne doživljamo zunanjega miru in mnoge stvari ostajajo neurejene. Še vedno
gledamo le slikarsko umetnino, ki smo
si jo narisali na svoj strop. Še vedno
prosimo, da bi Bog naredil čudež, on
pa nam želi dati ogenj.
Tudi na praznik Marijinega vnebovzetja bomo brali, kako Bog pošilja Marijo
iz neba. Pošilja jo v boj. Nebesa niso
zaprta. Kajti kdor ljubi, doživlja boj. Na
žalost smo jo naslikali, kot da je v nebesih za vedno »na varnem« in le prosi
za nas. V resnici pa je v nebesih zato,
da je lahko povsod z nami.
župnik

PRAZNIK
MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Šagra v Vrtovinu, vabljeni k sveti maši in k
lepemu sodelovanju pri
procesiji. Krajevno društvo vabi k popoldanskemu in večernemu
praznovanju.
V Logu pri Vipavi bodo
svete maše in spoved na
predvečer (nocoj) ob 20.00 (spoved
od 17.00), po maši procesija z lučkami,
na praznik ob 6.30, 8.00 in 10.00.
UMETNIKI ZA KARITAS
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino bo od
15. do 19. avgusta 22. mednarodna
likovna kolonija pod geslom: »Pogum
vse ljudstvo v deželi, govori Gospod«;
sklep s kulturnim programom v četrtek ob 18. uri.

KONEC TEDNA
V četrtek popoldne gremo na duhovni
vikend za družine in druge odrasle v
Stržišče, še se lahko kdo pridruži. V
primeru potrebe v župniji pokličite ali
pošljite sporočilo.
V NEDELJO
ne bo jutranje svete maše. Nedeljske
maše bo daroval g. Alan Tedeško, duhovnik iz Bertokov pri Kopru, ki je trenutno na študiju Svetega pisma v Rimu.
V nedeljo popoldne je na Sveti Gori
sklepno srečanje poletnih tednov v
Stržišču, sveta maša bo ob 14.15.
LANSKI 8. IN 9. RAZRED
gremo 29. avgusta z vlakom v Bohinj. Dobimo se na železniški postaji
v Novi Gorici v ponedeljek ob 7.30. Vrnemo
se v torek proti večeru.
KRST OTROK
bo v obeh župnijah v
nedeljo, 18. septembra, dopoldan.
Starši, ki nameravate krstiti otroka,
se lahko oglasite in računate na ta
termin.
TURBIT V VRHPOLJU
V ponedeljek, 22. avgusta, ob 18. uri
bo v Vrhpolju evangelizacijski seminar, srečanje z laičnim karizmatikom
Donom Turbittom.
VABILO
V Kamnjah krajevno društvo vabi na
otroško olimpijado v nedeljo ob 15.
uri, v soboto pa medkrajevni nogometni turnir ob 17. uri.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Marjana Remca ste za
cerkev na Ravnah (menjavo oken)
zbrali in darovali 445,00 €. Hvala
vsem darovalcem!

URNIK VEROUKA
je sedaj na spletni strani usklajen in
potrjen. Staršem želim blagoslova in
čim manj stresa ob usklajevanju urnikov, prevozov … Začeli bomo s sveto
spovedjo za višje razrede v petek, 2.
septembra, redna veroučna srečanja
pa v tednu po 4. septembru.
Starši, ki ste dali krstiti svojega otroka,
ste s tem sprejeli tudi nalogo, da boste
v njem utrjevali Božje življenje. Tega
pa ni brez odpovedi. Verouk ni niti kro-

žek niti šola, ampak uvajanje v osebno
in občestveno življenje z Bogom. Prav
zato je včasih treba kaj žrtvovati, se
preprosto odreči čemu drugemu. Božji
mlini meljejo počasi, šele pozneje se
bodo pokazali sadovi.
Za vpis novih veroučencev se oglasite pri župniku po dogovoru že med
počitnicami, posebej bom na voljo v
sredo, 31. avgusta. Tudi drugi se lahko
prej osebno oglasite za knjige ali da
se preprosto vidimo, kakšno rečemo …

KAMNJE
1. r.
ponedeljek ob 16.00

knjige
Praznujmo
in se veselimo

ČRNIČE
1. r.
torek ob 15.00

2. r.
ponedeljek ob 17.00

Praznujemo
z Jezusom

2. r.
torek ob 16.00

Praznujemo
z Jezusom

3. r.
torek ob 17.00

Kristjani
praznujemo skupaj

3. r.
četrtek ob 15.00

Kristjani
praznujemo skupaj

4. r.
četrtek ob 16.00
5. in 6. r.
torek ob 16.00
7. r. (sp. učilnica)
torek ob 17.00
8. r. (sp. učilnica)
torek ob 15.00
9. r.
sreda 15.00–17.00
na dva tedna po dve uri
skupaj Črniče, Kamnje,
Batuje
pevski zbor
petek ob 17.00
program Popoldne
v Kamnjah
sreda ob 17.00
mladinsko srečanje
ob petkih zvečer

Pot v srečno
življenje
Skupaj v
novi svet

4. in 5. r.
četrtek ob 16.00

knjige
Praznujmo
in se veselimo

Znamenja
na poti k Bogu

Kdo je ta?

6. in 7. r.
torek ob 17.00

Kdo je ta?

V življenje

8. r.
četrtek ob 17.00

V življenje

Sveto pismo

9. r.
sreda 15.00–17.00
na dva tedna po dve uri
skupaj Črniče, Kamnje,
Batuje

Sveto pismo

pevski zbor
petek uro pred mašo
mladinsko srečanje
ob petkih zvečer
v Kamnjah.

Birmanci posebej mesečno po dogovoru; prvoobhajanci priprava v okviru tretjega razreda in
resna vključitev v bogoslužje in zakramentalno življenje.
Starši, spodbudite otroke tudi k sodelovanju v skupini strežnikov, pevskem zboru, popoldne v
Kamnjah, pritrkovalcih, kolednikih ...

Cenik učbenikov zaradi davčnih blagajn ni objavljen. Najbolje je, da knjige kupite
kar v Zvončku v Ajdovščini. Še so na razpolago tudi v župniji, v tem primeru zanje
oddate primeren dar. Od 4. do 8. razreda je poleg delovnega zvezka tudi knjiga z
istim naslovom, poiščite rabljene pri drugih družinah, da vam jih ni treba kupovati.

