Bogoslužje:
ponedeljek, 3. 10.,
Kandida,
mučenka

torek, 4. 10.,
Frančišek Asiški,
redovnik

sreda, 5. 10.,
Marija Favstina Kowalska,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za †† Ano in Cirila Humarja,
Vrtovin 3, 1. obletna

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Slejko in Pegan,
p. n. Gojače 37

VRTOVIN ob 19.00
za †† Pavla in Dominika
Batagelja, p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico in njene ††
starše Fišer, p. n. Črniče 24

SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 19.00
za † Viktorja Kodriča,
za † Stanka in vse ††
Skrilje 36
Rebek, Malovše 12
veroučna maša
od 18.30 spoved
za veroučence in odrasle

četrtek, 6. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Bratina,
Potoče 21b
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 19.00
na čast Svetemu Duhu v
priprošnjo, p. n. Črniče

prvi petek, 7. 10.,

VRTOVIN ob 19.00
v čast sv. Jožefu za srečno
zadnjo uro, Vrtovin 108
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za † Zorko in †† starše
Brankovič, p. n. Črniče 78

na romanju v Kopru
za † Danico Antonič,
Potoče 49

RAVNE ob 19.00
ustanovna maša,
p. n. župnije

Bruno,
redovnik

Rožnovenska Mati Božja

sobota, 8. 10.,
Tajda,
spokornica

nedelja, 9. 10.,
OSEMINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Dionizij,
škof in tovariši, mučenci

od 18.00 češčenje in spoved
za veroučence in odrasle

VRTOVIN ob 7.30
za † Jožefa Slokarja, Vrtovin 115a
ČRNIČE ob 9.00
za †† Marjana Remca in † Jožefa Lemuta, p. n. Ravne 1
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

 Za konec
NI PRAVA – Mati se nikakor ne more sprijazniti, da se je sin poročil. Kar naprej toži možu: »Boš videl,
da ni prava zanj, ne bo srečen z njo.« Potem pa pride sms sporočilo s poročnega potovanja: »Presrečen sem, čudovito se ujemava!« sporoča sin. »A si videl?! Ga je že naučila lagati ...«
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

27. nedelja med letom

2. oktobra 2016
št. 40/16

Postanimo nepomembni
Tisti čas so
apostoli rekli Gospodu:
»Pomnoži nam
vero!« Gospod
pa jim je dejal:
»Če bi imeli
vero kakor gorčično zrno, bi
rekli tej murvi: ›Izruj se s
koreninami vred
in se presadi
v morje,‹ in bi
vam bila pokorna. Kdo izmed
vas bo svojemu
služabniku, ki
orje ali pase,
dejal, ko pride s
polja: ›Pridi brž
in sedi za mizo!‹
Mar mu ne bo
rekel: ›Pripravi
mi kaj za večerjo, prepaši se in
mi strezi, dokler
jem in pijem,
nato boš ti
jedel in pil.‹
(Lk 17,5–8)

Odlomki Božje besede na
naslednjo nedeljo
1. berilo: 2 Kr 5,14–17
2. berilo: 2 Tim 2,8–13
evangelij: Lk 17,11–19

»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno …« V čem je skrivnost
vere? Sv. Mati Terezija o tem pripoveduje: »Morda so bili v vašem življenju trenutki, ko je bilo težko sprejeti in ubogati Božjo
voljo. Prvo vprašanje: ste molili? Jezus je dolgo molil, ko mu je
bilo težko sprejeti Očetovo voljo. Kaj ste storili vi? Drugo: ste
godrnjali? Tretje: ste kritizirali? Zazrite se vase, da vas hudič
ne bo premagal. Četrto: ste okusili radost popolne predanosti?
Peto: kolikokrat ste zares odločno ubogali?«
Potem ko so učenci Gospoda vprašali, kolikokrat naj odpustijo bratu in so slišali odgovor »sedemdesetkrat sedem«, so ga
takoj prosili: »Pomnoži nam vero.« Sam ne moreš vedno odpuščati. Šele ko v tvojem življenju deluje Bog in nisi več sam,
lahko vedno znova odpuščaš sebi in drugim.
Kdaj torej vera postane kakor gorčično zrno? Takrat, ko postaneš dovolj majhen, da lahko Bog po drugih in po tebi postne
velik. Takrat ti kot majhen postaneš del velike zgodbe. Pri tem
ne gre zato, da se delaš ponižnega. To preprosto pomeni, da
se odpoveš svoji volji. Laže se je delati majhnega in ponižnega,
kot pa sprejeti Boga Očeta in njegov načrt. Ko se trudim biti
ponižen, sta še vedno »ta glavna« jaz in moje prizadevanje.
Vera se zgodi, ko Boga priznam za absolutno prvega in takega,
kot je. Takrat se vključim v njegov načrt. Takrat šele neham biti
v skrbeh zase.
Prav časi, v katerih smo se znašli, so najlepša priložnost, da
vera spet postane »gorčično zrno«. Danes nam ni več potrebno, da smo pomembni in močni. Božji
načrti tečejo po drugih poteh. K papežu Janezu XXIII. je prišel neki škof
in mu potožil, da od nastopa nove
službe pogosto ponoči ne spi. Odgovoril mu je: »Oh, tudi meni se je to dogajalo na začetku papeževanja. Potem pa se
mi je neke noči prikazal angel varuh in mi
dejal: 'Ne imej se za tako pomembnega.' Od
takrat naprej dobro spim.«

Jezus da učencem takoj za tem zelo
pomemben napotek za vero: Postanite
nepomembni. Tudi nam v svetem letu
usmiljenja daje odlično priložnost za to.
Največja ovira za vero smo mi sami. Največja ovira za molitev ni pomanjkanje
časa, ampak mi sami. Bolezen sodobne
dobe je vrtenje okoli samega sebe. Tudi
v molitvi se nam, žal, to dogaja in ravno
zato ne molimo ali pa molimo slabo.
Molitev rožnega venca je najbolj praktično sredstvo, da se bo v našem življenju nepričakovano zgodilo gorčično
zrno. Zato ti želim, da si v svetem letu
pogumen in da preprosto tvegaš.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 17. uri. Spovedovanje od
16. ure. Tema Usmiljenje in sočutje.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V mesecu oktobru
se poskušajmo zbrati pri molitvi rožnega
venca 20 minut
pred vsako sveto
mašo.
V tem času lahko na novo odkrijemo
to molitev osebno in doma v družini. Vpeljimo tudi nove navade, te nas
bodo držale.
VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v sredo v Skriljah. Starši, podprite otroke pri udeležbi pri tej
sveti maši. Ob prvem petku bo tudi
priložnost za redno sveto spoved.
SREČANJE ZA STARŠE
tretjega razreda (prvoobhajanci) bo
v torek v Črničah in v sredo v Kamnjah, obakrat ob 20. uri.

PRVI PETEK
Vabljeni k češčenju in redni spovedi. Tudi veroučenci poskrbite za redno mesečno spoved. V svetem letu
usmiljenja je zastonjski dar odpuščanja še toliko bolj dragocen.
Starejše in bolne v Črničah obiskujem
v petek dopoldne.
MLADI
V petek se dobite ob 20. uri v župnišču v Kamnjah. Ogledali si boste drugi del filma.
ZAKONCI
Začenja se še en krog srečevanja
mož in žena v zakonski skupini. Vedno se lahko pridružite novi, lahko
tudi samo za eno leto, skupina je
odprtega tipa. Namen srečevanj je
predvsem pomoč, da bi podprta z
Božjo besedo in pogovorom bolj kakovostno živela svoje zakonsko življenje.
Ta teden bo srečanje prve skupine v
petek ob 20. uri v Črničah (v učilnici). Druga skupina se dobiva ob četrtkih v Kamnjah.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

V soboto
bomo kot župniji poromali
v našo koprsko stolnico
in slovensko
Istro. Avtobus odpelje ob 7. uri iz Črnič, pobira
po vaseh. Sedeži in čakalna lista so
polni. Prispevek za prevoz in kosilo
(skupaj s pijačo) je 23 € (za otroke
11) (brez kosila 10 €). Šli bomo skozi
sveta vrata koprske stolnice, v njej
imeli romarsko sveto mašo, možnost
za spoved. Obiskali bomo še cerkev
z mozaikom na Markovcu in Marijino
cerkev (po želji peš do betonskega
križa) v Strunjanu. Kosilo bo na kmečkem turizmu v Dragonji.

Popoldne bomo obiskali Novo vas in
Krkavče ter tamkajšnjo oljarno. Vrnemo se do 19. ure.

konkretne spodbude v njegovem dokumentu družinam »Radost ljubezni«).
Namen: Narediva konkretno pot naprej
na najini duhovni poti ob povezanost z
PEVSKI ZBOR VABI
drugimi pari in romarskem doživetju miVabljeni k pevskim vajam za odrasle v lostnih krajev.
torek ob 20. uri v Črničah in v petek Odhod: Gremo v četrtek ob 5. uri iz Črnič. Prihod: Vrnemo se v nedeljo najpoob 20. uri v Kamnjah. Otroški zbor
zneje do 19. ure.
ima vaje v Kamnjah v petek ob 17.
Cena: Glede na število računamo od
uri in v Črničah v nedeljo po maši.
125 do 135 € na osebo za vse štiri dni,
hrana in pijača vključena, trije zajtrki, tri
ZBIRANJE PRI SKUPNI MOLITVI
večerje, dve kosili. 40 € za prevoz damo
Vabljeni, da se pridružite molitvi:
vnaprej, drugo na avtobusu. Kdor bi težv Črničah ob sredah ob uri večerne
ko plačal vse naenkrat, lahko polovico
maše (19.00),
prispeva naslednji mesec.
v Gojačah ob ponedeljkih pol ure
Potrebujete: veljavno osebno izkaznipred mašo (18.30),
co ali potni list, nekaj hrane za prvi dan
v Malovšah ob četrtkih zvečer, ko
vožnje, Sveto pismo, športno obutev za
pozvoni,
hojo na Križevac in Crnico.

v Vrtovinu ob petkih takoj po maši

ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
Z letošnjim letom bomo v dekaniji
začeli nov krog poglabljanja v skupini za tiste, ki se zanimate. Če se bo
zbrala skupina bo ob sredah ob 20. uri
v Šturjah. Zato vnaprej sporočite Ivanu Maslu na 05 366 60 38.
DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE
NA POTI V MEDŽUGORJE

Že sedaj vabim zakonske
pare in tiste,
ki se pripravljate, da se
med jesenskimi šolskimi
počitnicami
udeležite romarskih duhovnih vaj v
Medžugorje od 3. do 6. novembra.
Prosim, da se odločite in sporočite
čim prej, da bo dovolj prostora za
župljane in ne bodo zasedli drugi.
Tema: Radost ljubezni, duhovnost v
zakonu in družini, kako lahko živiva
duhovno življenje sredi vse večje zasičenosti življenja (osnova: papeževe

priprava na sveto mašo
molitev k Svetemu Duhu

O pridi, Stvarnik Sveti Duh,
obišči nas, ki Tvoji smo,
napolni s svojo milostjo ,
srce po Tebi ustvarjeno.
Ime je Tvoje Tolažnik,
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
Sedmero ti darov deliš,
desnice prst Očetove,
obljubil tebe Oče je,
zgovorna moč apostolov.
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
Odženi proč sovražnika,
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas,
in zla nas varuj vsakega.
Po Tebi naj spoznavamo,
Očeta in Sina Božjega
in v Tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

