Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 9.,

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

GOJAČE ob 19.00
za †† Lidijo in Ladislava
Cigoja, p. n. Kanada

Vincencij Pavelski,
duhovnik

VRTOVIN ob 8.00
za duše v vicah,
Vrtovin 89

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

sreda, 28. 9.,
Venčeslav,
mučenec

SKRILJE ob 19.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 19.00
za vse †† sorodnike,
p. n. Malovše 35

Kozma in Damijan,
mučenca

torek, 27. 9.,

ADORACIJA od 21.00 do 22.00

četrtek, 29. 9.,

Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli

KAMNJE ob 19.00
za †† starše,
Potoče 24

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Bavec in Krkoč,
p. n. Črniče

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

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefo Krapež,
Vrtovin 62, 30. dan

RAVNE ob 19.00
za †† Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 33

prva sobota, 1. 10.,

veroučna maša
SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Saksida,
po namenu
Skrilje 43a

Terezija Deteta Jezusa,
devica, cerkvena učiteljica

SVETI PAVEL ob 16.00
v zahvalo za prejete
dobrote, p. n. Vrtovin

nedelja, 2. 10.,
SEDEMINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
ROŽNOVENSKA
Angeli varuhi

SKRILJE ob 7.30
za †† Katarino in Maksa Kravosa, Skrilje 77
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Franca in Marijo Bavčar, p. n. otrok, Kanada
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Čibej, Kamnje 5a

26. nedelja med letom

25. septembra 2016
št. 39/16

Kako v nebesa?
»Živel je bogataš. Oblačil
se je v škrlat
in dragoceno
tkanino ter se
dan na dan sijajno gostil. Pri
njegovih vratih pa je ležal
revež, ki mu je
bilo ime Lazar
in je imel polno
ran po telesu. Rad bi se
najedel tega,
kar je padalo
z bogataševe
mize, pa so le
psi prihajali in
lizali njegove
rane. Revež je
umrl in angeli
so ga odnesli
v Abrahamovo
naročje. Tudi
bogataš je
umrl in so ga
pokopali.
(Lk 16,19–22)

 Za konec
DETEKTOR LAŽI – Policisti zaslišujejo prestopnika in ga priklopijo na detektor laži: »Gospod, ali
poznate to napravo, ki odkrije, če lažete?« »Seveda jo poznam! Z eno tako sem že 20 let poročen.«
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: Hab 1,2–3; 2,2–4
2. berilo: 2 Tim 1,6–8.13–14
evangelij: Lk 17,5–10

Kako blagodejno odmeva v srcu Slomškova »V nebesih sem
doma«. Preprosta pesem, ki vliva upanje sredi dnevnih skrbi.
Slomšek je veliko pripovedoval o delu v družini, na polju, v šoli.
Ni mu bilo tuje delo na zemlji, vedel pa je, da človek pri tem
delu kmalu pozabi na nebesa. Kako pa bomo prišli v nebesa?
V zadnjem obdobju modernega načina razmišljanja smo tudi
kristjani začeli na nebeška vrata gledati brez povezave z zemljo: »Kar dober sem, nobenega nisem ubil, kaj dobrega storim, posebnih velikih grehov nimam … Skratka, v središču sem
jaz, ki bo sojen glede na mojo popolnost. Še vedno mislimo, da
bomo sojeni individualno. Toda Kristus se je utelesil, ne stoji
več kot sodnik »tam zgoraj«. Njegovo telo je sedaj razširjeno
na brate in sestre.
Lazar se je znašel v Abrahamovem naročju, bogatin pa je bil
pokopan. Tudi pri navadah ob naših krščanskih pogrebih se zelo
zgovorno vidi, kako izginja vera v resnično nebeško življenje.
Kje se ob čakanju na pogreb še zberemo k skupni molitvi? Kje
domači ob tej dogodku še gredo k sveti spovedi in z vero prejmejo evharistijo? Kje se še čuti vera, da bo v nebesa šlo tudi
človekovo umrlo telo? Ponovno se je vrnila poganska misel, da
gre k Bogu le človekova duša, telo pa za vedno umre.
Ko bomo prišli onkraj groba, pravijo stari krščanski očetje, nas
bo tam nekdo prepoznal: »Tega pa poznam, ta mi je odstopil
prostor.« Nekdo od prijateljev me bo poklical naprej, kajti sam
v nebesa ne morem. Bog nam je zato dal zemljo in druge ljudi
na njej, da bi se naučili živeti na nebeški način. Samo na ta način življenja bomo namreč lahko
vstopili v večno življenje Boga.
Vice bodo milostni kraj, kjer bo
lahko do kraja umrla naša želja,
da bi tja prišli le kot posamezniki.
Tako Slomšek kot Jezusova
zgodba o Lazarju nas spominjata na brezbrižnost. Ta je danes

postala rak rana družbe. Papež Frančišek je ta teden v Assisiju dejal, da je
prav brezbrižnost največja grožnja za
vojno in nasilje. Prav vojne se vsi bojimo. Brezbrižnost je njen začetek. Brezbrižnost je bogatina pokopala le v zemljo. Brez bratov in sestre iz zemlje ne
moreš.
Bog nam daje še teh nekaj let, da spremenimo način našega gledanja na nebesa.

devetošolci. Ob 20. uri si bomo v
Kamnjah v župnijski kuhinji skupaj
ogledali ameriški film Bog ni mrtev.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
v našo koprsko stolnico in slovensko Istro bo v soboto, 8. oktobra. Še nekaj mest je prostih na
avtobusu. Prispevek za romanje,
prevoz in kosilo (skupaj s pijačo)
župnik
je 23 € (za otroke 11)
(brez kosila 10 €). Odhod avtobusa iz Črnič
bo ob 7. uri, pobira po
NJUTRANJA NEDELJSKA MAŠA
vaseh. Šli bomo skoodslej spet ob 7.30.
zi sveta vrata koprske stolnice,
tam imeli romarsko sveto mašo,
VEROUČNA MAŠA
možnost za spoved. Obiščemo še
bo ta teden v petek v Vrtovinu.
cerkev z mozaikom na Markovcu
Lepo vabljeni starši, da podprete
in Marijino cerkev (po želji še peš
udeležbo pri tej tedenski maši še
do betonskega križa) v Strunjaposebej, ko je v vaši vasi.
nu. Na kosilu bomo na kmečkem
turizmu v Dragonji. Popoldne obiADORACIJA
V sredo vabljeni k adoraciji. Odpo- ščemo Novo vas in Krkavče ter
tamkajšnjo oljarno. Vrnemo se do
čijmo se v pesmi, tišini, molitvi še
19. ure.
posebej za zakonce in družine. V
(Ob tej priliki še obvestilo, da je
Črničah od 21. do 22. ure.
še nekaj prostih mest za izlet iz
Kamenj v Belo Krajino v soboto, 1.
POPOLDNE NA CESTI
Prvo srečanje v sredo ob 17. uri. 10., do ponedeljka zjutraj prijave
Majdi Vodopivec 05 364 70 12)
Združuje prostovoljce, osnovnošolske otroke, mlade pri skupnem
preživljanju prostega časa, ustvar- PEVSKI ZBOR VABI
v Kamnjah v petek ob 20. uri nove
jalnih delavnicah, lahko tudi pomoči pri učenju. Vabljeni v sredo v pevce, da se pridružite. Tudi v
Črničah vabijo nove glasove, priveroučne prostore v Kamnjah.
dite na vaje, ki se začnejo v torek
ob 20. uri. Petje v zboru zahteva
MLADI
precej odpovedovanja, vendar je
V petek vas vabim, da se spet
dobimo skupaj. Povabite drug dru- zelo pomembna oblika služenja
skupnosti. Ura vaj je lahko tudi
gega. Še posebej vabljeni lanski
duhovna hrana v napornem tednu.

Otroški mladinski zbor ima vaje v
Črničah v nedeljo takoj po maši, v
Kamnjah v petek ob 17. uri.

do in zgodi se nekaj lepega.
Pomembno pa je, da ostajamo
dovolj kratki, da se ne zavleče. Pomembno je tudi, da molitev ostaja
PRVA SOBOTA
preprosta, brez branja dolgih preV soboto dopoldne obiskujem bol- mišljevanj. Bolje manj in vztrajno.
nike in starejše v kamenjski župni- Skupna molitev je odgovor na soji, v Črničah naslednji petek.
dobno naglico in razpadanje globlje
povezanosti med nami.
MLADI PARI
V soboto, 1. okMOLITEV PRED SVETO MAŠO
tobra, ob 20.
Z oktobrom bomo uvedli (poskuuri je informasno) skupno molitev k Svetemu
tivno srečanje
Duhu kot pripravo na sveto mašo.
za mlade pare v Marijinem domu
Gre za poznano cerkveno himno iz
v Šturjah. Fantje in dekleta, ki že začetka desetega stoletja, ki pa jo,
resno hodite skupaj, ne zamudižal, molimo premalokrat. Prav mote lepe priložnosti za medsebojno litev k Svetemu Duhu je potrebobogatitev in pomoč pri oblikova- na, da bi mašo lahko bolj doživljali
nju odnosa. Več informacij na 041 kot občestvo in »od znotraj«. Hvala
673 292.
vsem, ki poskrbite za molitev
rožnega venca pred mašo. OdZBIRANJE PRI SKUPNI MOLITVI
slej boste poskrbeli, da se z deTo je čas, ko lahko poživimo zbisetkami konča vsaj 2 minuti pred
ranje pri skupni molitvi v majhnih mašo in nato takoj začnete moliti
skupinah. Zelo priporočam. Prav
hvalnico (besedilo bo po klopeh).
vsak je dobrodošel. Tudi, če se
Kadar rožnega venca ne začnete
zbereta le dva ali trije, je to baldovolj zgodaj, da bi ga dokončali,
zam za rane sodobnega sveta.
mirno izpustite kakšno desetko ali
Vabljeni, da se pridružite molitvi
nekaj zdravamarij, da ne zavlečekadar koli:
mo začetka svete maše.
v Črničah vsako sredo ob uri
večerne maše (19.00),
v Gojačah vsak ponedeljek pol VABILO NA KONCERT
ure pred mašo (18.30),
Danes, v nedeljo, 25. septembra,
v Malovšah ob četrtkih zvečer ob 19. uri, cerkev svetega Silvestra v Šempasu: Franz SCHUBERT,
ko pozvoni,
Maša v G-duru za zbor, orkester in
v Vrtovinu ob petkih takoj po
soliste, Goriški komorni zbor, Komaši (19.30).
Lepo je, ko se zberete skupaj tudi morni ansambel NOVA, dirigira Mateja Černic.
po domovih. Nekaj družin se vas
redno dobiva pri molitvi večernic
ob četrtkih zvečer. Nekdo da pobu-

