Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 8.,

ni svete maše

GOJAČE ob 19.00
za †† Antona, Anico in
starše Košuta, Gojače 11

VRTOVIN ob 20.00
za †† Angela in Darinko
Soban, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 19.00
za † Anico Spagnolo,
p. n. Čehovin

SKRILJE ob 19.00
za † Anico, p. n. Skrilje 2b
18.30 spoved za veroučence,
starše in ostale

MALOVŠE ob 19.00
za vse †† Cigoj,
p. n. Maklovi, Malovše 17

KAMNJE ob 19.00
za †† Franca in Jožefo
Podgornik, Vrtovin 16a
18.15 spoved za veroučence,
starše in ostale, po maši
češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Kosovel, Ravne
p. n. Črniče 79

VRTOVIN ob 19.00
za ozdravitev družinskega
debla, p. n. Vrtovin 37a
po maši češčenje in spoved za
veroučence in druge

ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
ob 18.00 spoved za
veroučence, starše in ostale,
češčenje
RAVNE ob 19.00
za † Marijana Remca,
30. dan

Mučeništvo
Janeza Krstnika

torek, 30. 8.,
Feliks (Srečko),
mučenec

sreda, 31. 9.,
Rajmund Nonat,
redovnik
četrtek, 1. 9.,
Egidij (Tilen),
opat

prvi petek, 2. 9.,
Marjeta iz Louvaina,
devica in mučenka

prva sobota, 3. 9.,

ni svete maše

Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj

nedelja, 4. 9.,
TRIINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, angelska
Rozalija Siciljska,
devica in spokornica

SKRILJE ob 7.00
pri vseh mašah blagoslov šolskih torb
za †† Vrčon, Skrilje 64
ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana, Terezijo in Vilmo Brankovič, p. n. Gojače 67a
v čast Svetemu Duhu ob začetku šolskega in veroučnega
leta, p. n. Malovše
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

22. nedelja med letom

28. avgusta 2016
št. 35/16

Brez koristi
»Kajti vsak,
kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se
ponižuje, bo
povišan.« Tistemu, ki ga je
povabil, pa je
govoril: »Kadar
prirejaš kosilo
ali večerjo, ne
vabi ne prijateljev ne bratov
ne sorodnikov
ne bogatih
sosedov, da te
morda tudi oni
ne povabijo
in ti povrnejo. Nasprotno,
kadar prirejaš
gostijo, povabi
uboge, pohabljene, hrome,
slepe, in blagor
tebi, ker ti ne
morejo povrniti; povrnjeno ti
bo namreč ob
vstajenju pravičnih.«
(Lk 14,11–14)

 Za konec
KDAJ BOŠ PA TI?– Ko sem bil na porokah, mi je šlo na živce, ker so me ženske v klopi vedno dregale v rebra: »No, kdaj boš pa ti?« In niso nehale, dokler nisem začel njim isto delati na pogrebih.
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 9,13–18
2. berilo: Flm 1,9–10.12–17
evangelij: Lk 14,25–33

Mati Terezija bo prihodnjo nedeljo prav v svetem letu prišteta med svetnice in priprošnjike za vso Cerkev. Takole pripoveduje: »Nekega dne sem zagledala tri dni starega novorojenčka, ki je ležal med materjo in očetom. Bila sta gobava.
Starša sta ga opazovala in se ga skušala dotakniti, vendar
sta roke vsakič, ko sta se mu z njimi približala, hitro umaknila stran od njega. Skušala, želela sta ga poljubiti, pa sta se
vedno znova umaknila.
Ljubezen do otroka je bila zares globoka in ne morem pozabiti. Otroka sem vzela, in ko sem z njim odhajala, sem
opazovala očeta in mater. Otroka sem držala obrnjenega
proti njima tako, da sta ga lahko videla, dokler nisem izginila izpred njunih oči. Bolelo ju je in hudo sta trpela. Trpela
sta, ker sta se odrekla otroku, in vendar sta se mu odrekla,
ker sta ga ljubila bolj kot sebe. Otroka sta smela obiskovati,
vendar se ga nista smela dotakniti. Zares lepo je videti veliko
ljubezen v korist njihovih otrok, ker tako preprečijo okužbo.«
To je pomen Jezusovih besed, da se raje usedemo na zadnje mesto in da na gostijo povabimo »brez namena«, brez
pričakovanja koristi. To je resnična in ne narejena ponižnost.
Ponižnost je osnovna sestavina ljubezni ali pa ni več ponižnost. To je tudi prava ljubezen do otrok. »Ostanite prazni,«
pravi mati Terezija, »da vas Bog lahko napolni. Tudi Bog ne
more ničesar položiti tja, kjer je že vse polno.«
Tudi danes se je treba kdaj »odpovedati dotiku«, da
ne bi iz nas odraslih prešla gobavost na otroke. Resnična ljubezen drugega več ne oklepa, ga
ne zadržuje zase. Prečiščena
ljubezen zmore ponižno
izpustiti iz rok. Na otroka se naslanjamo in ga
zadržujemo v zgrešeni
varnosti, ko nanj presli-

kavamo svoje želje, svoja čutenja, ko
preko njega rešujemo svoje odrasle
stiske. To je sodobna gobavost, ki še
ni ozdravljiva.
»Nasprotno, kadar prirejaš gostijo,
povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti.« Ni torej treba prirejati kakšnih
posebnih gostij, da bi nanje vabili uboge. To se lahko zgodi vsak dan znova v
tvojih odnosih. Veruj, moli, hodi v cerkev, vzgajaj in se žrtvuj »brez namena«. Ljubi svojega otroka »brez koristi«. Pa tudi vsakega drugega človeka
vabi odslej tako. In povrnjeno ti bo.
župnik

VEČERNE MAŠE
odslej (razen v torek v Vrtovinu)
ob 19. uri.
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
V nedeljo
bomo pri maši
klicali blagoslova in navdihov Svetega
Duha na šolsko in veroučno leto. Zato
prinesite šolske torbe in v njih kakšne šolske
potrebščine predmetov, ki so vam
v veselje, pa tudi tistih najtežjih, za katere se boste morali še
posebej truditi. Tudi starši lahko
prinesete kakšen predmet, ki vas
obremenjuje pred novimi izzivi.

Veroučna srečanja se za otroke
od 4. razreda začnejo z dobro
sveto spovedjo. Možnosti bodo
imeli v sredo, četrtek in petek
pred sveto mašo (glej razpredelnico bogoslužja) v eni ali drugi
župniji. Poskrbite!
Redna veroučna srečanja se začnejo v ponedeljek, 5. 9., po
urniku, ki je objavljen na spletni
strani.
KNJIGE, VPIS …
Knjige in zvezke (seznam na spletni strani) lahko vzamete v knjigarni Zvonček, večino dobite tudi
v župniji. Knjige poskušajte dobiti
tudi z zamenjavo od družin prejšnjih letnikov.
Za vse starše bom posebej na
razpolago v Kamnjah v četrtek
od 16.00 do 18.30, v Črničah pa
v petek od 16.00 do 18.00. V soboto me ni, ker sem z družinami
na duhovni obnovi.
Starše spodbujam, da se ne bojite; verouk ni samo obveznost,
je tudi veselje in milost, ki se pretaka v vaše družine.
Z BIRMANCI
gremo, kot smo dogovorjeni, v
ponedeljek in torek na potepanje v Bohinj, na Vogel, veslanje
in plavanje …
Nastanjeni bomo
v župnišču v Bohinjski Bistrici.
Dobimo se v Novi
Gorici na železniški postaji ob
7.30, vrnemo se
v torek ob 18.40.

S seboj vzemite spalne vreče, malico za prvi dopoldan, obleko za
hojo in kopanje, osebni dokument
in veliko dobre volje. Spremljajte
nas z molitvijo.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k sveti maši, češčenju in
spovedi.
Bolnike in starejše obhajam tokrat
v petek dopoldne v obeh župnijah.
DEVETDNEVNICA
K MATERI TEREZIJI
Do nedelje se lahko vključite v
osebno molitev devetdnevnice k
bl. materi Tereziji iz Kalkute, najdete na spletni strani. V nedeljo
bo v Rimu razglašena za svetnico.
Je velika priprošnjica za tegobe
sodobnih družin.
KRST OTROK
bo v nedeljo, 18. 9., v obeh župnijah dopoldne. Pravočasno se oglasite, priprave za mlade starše bodo
v torek, 6. septembra, ob 20.00.
PASTORALNI TEČAJ
V sredo, 31. 8., bo na Mirenskem
Gradu v prostorih Gnidovčevega
doma (pri cerkvi) pastoralni tečaj
od 9.00 do 14.30. Vabljeni tudi
sodelavci, člani ŽPS in drugi, ki
vas zanima. Odkrivali bomo novo
papeževo spodbudo o družini »Radost ljubezni«.
SHOD V LOGU
V nedeljo je shod v
Logu. Spovedovanje od
16. ure, sveta maša ob
17. uri. Tema »Grešniki
da, pokvarjenci ne«.

Molitev k blaženi (sveti)
Tereziji iz Kalkute
(Molimo lahko vsak dan devetdnevnice.)

Blažena (sveta) Terezija
iz Kalkute,
dovolila si, da je žejna
ljubezen Jezusa na križu
postala živi ogenj v tebi
in tako si postala odsev
njegove ljubezni vsem ljudem.
Izprosi od Jezusovega srca, da
...
(tu izrečemo svojo prošnjo).
Nauči me,
da tudi jaz dovolim Jezusu,
naj popolnoma prepoji
in prevzame vse moje bitje,
da bo tudi moje življenje
izžarevalo njegovo
luč in ljubezen drugim.
Amen.
Blažena (sveta) mati Terezija
iz Kalkute – prosi za nas!

