Bogoslužje:
ponedeljek, 17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

KAMNJE ob 8.00
za †† Pettirosso,
Kamnje 3a

v Logu romanje in od 19.00 spoved za mlade

torek, 18. 10.,
Luka,
evangelist

sreda, 19. 10.,
Pavel od Križa,
duhovnik
četrtek, 20. 10.,
Irena,
mučenka

16. oktobra 2016

VRTOVIN ob 19.00
za † Milana Cigoja in †† iz
družine, Vrtovin 12

ČRNIČE ob 19.00
po namenu za zdravje na
čast materi Božji, Črniče 45

SKRILJE ob 19.00
za † Alojza Habjana in ††
starše ter † Adama Ciglarja,
Skrilje 91b

MALOVŠE ob 19.00
na čast Materi Božji za
zdravje brata, p. n. Rojkovih

ČRNIČE ob 19.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18
v zahvalo za zakon in za prijatelje DIŽ-a
veroučna maša

v Kamnjah ni svete maše

petek, 21. 10.,
Uršula,
devica in mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja in
Slavko Bavčar, Vrtovin 98

RAVNE ob 19.00
za † Lojzka in vse †† Košuta
p. n. Ravne 13

sobota, 22. 10.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Črnigoj,
Skrilje 67

ČRNIČE ob 19.00
za † Marijo Leban,
8. dan

Janez Pavel II.
papež

nedelja, 23. 10.,
TRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA,
Janez Kapistran,
duhovnik

29. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za †† Karolino in Jožefa
Čermelja, p. n. Gojače 8

KAMNJE ob 7.30
za † Albino Černigoj, Vrtovin 108, p. n. darovalke
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Fišer in Hvalič, p. n. Bovcon, Gojače
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Nevenko Copič, p. n. Vrtovin 123a

 Za konec
HLAČE – Kapitan letala je po vzletu pozdravil potnike: »Letimo na višini 9000 m, vreme je čudovito ...«
Nenadoma pilotov krik: »Aaaauuuu!« V letalu dve minuti smrtna tišina. Potem se pilot spet oglasi:
»Vse je v redu, dragi potniki, oprostite za prekinitev, toda stevardesa me je po nesreči polila po
hlačah z vročo kavo. Videti bi morali, kakšne so zdaj moje bele hlače spredaj!«
Eden izmed potnikov se oglasi: »Vi bi morali videti, kakšne so moje bele hlače zadaj!«
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

št. 42/16

Kako priti noter?
Sveti Bernard je bil nekoč pri nočni molitvi brevirja v samostanskem koru. Ob vsakem redovniku je opazil angela s papirjem in peresom. Nekateri so pisali z zlatimi, drugi s srebrnimi,
nekateri s črnimi črkami, spet drugi so pisali, a črk ni bilo videti.
Bog mu je razodel: »Tisti, pri katerih so pisali z zlatimi, molijo z
žarom. Tisti s srebrnimi molijo manj goreče. Tisti, ki se jim pod
peresom pojavlja črnilo, molijo brez žara in vztrajnosti. Tisti, pri
katerih črnila ni videti, pa sploh ne molijo.«
Jezus s priliko o sodniku in vdovi govori o ljudeh, za katere
je vera le pravilo, kako živeti, misliti in ravnati. Nikoli pa se z
Bogom še niso srečali. To so tisti, ki mislijo, da so verni, pa dejansko ne molijo. Njihova vera je le v glavi, v prepričanju ali pa
v občasnem čutenju. Zato se Jezus na koncu te prilike sprašuje:
»Vendar, ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«
Ko je bil leta 1649 na Japonskem še zadnji katoliški duhovnik
obsojen na smrt, je dal vernikom oporoko: »Molite rožni venec. Ta
bo rešil vas in vašo vero!« Šele čez dvesto let so se tja lahko vrnili
prvi misijonarji. In našli so živo vero. Ljudje so jim kazali rožni
venec in govorili: »Poglejte, ta nam je bil katekizem in pridiga.«
Ni mogoče moliti vztrajno brez žara, brez ljubezni do Boga. In
ni mogoče moliti z žarom in ljubeznijo do Boga, če ne molimo
vztrajno. Še posebej danes, v tej vsakdanji naglici, je mogoče
le eno z drugim.
Če je kdo naučil otroke moliti, jih je naučil »vse«. Kako lepo je slišati otroka,
ko pri verouku moli in njegova molitev
ni več le naučena. Postala je del njega.
Kdor je potem naučil moliti še samega
sebe, je naredil nekaj, kar bo ostalo za
(Lk 18,4–8)
zmeraj. Otroška molitev iz družine je
lahko podlaga. Toda pozneje lahko vse
Odlomki Božje besede na
življenje, žal, ostanemo zgolj pri otronaslednjo nedeljo
ški molitvi. Otroška molitev se uteleša
1. berilo: Sir 35,12–14.16–18
2. berilo: 2 Tim 4,6–8.16–18
z vztrajnostjo. Odrasla molitev se prav
»›Čeprav se ne
bojim Boga in
se ne menim za
človeka, bom
tej vdovi, ker
me nadleguje,
vendarle pomagal do pravice,
da me ne bo kar
naprej hodila
nadlegovat.‹«
In Gospod je
rekel: »Poslušajte, kaj pravi
krivični sodnik!
Pa Bog ne bo
pomagal do
pravice svojim izvoljenim,
ki noč in dan
vpijejo k njemu? Bo mar
odlašal? Povem
vam: hitro jim
bo pomagal do
pravice. Toda
ali bo Sin človekov, ko pride,
našel vero na
zemlji?«

evangelij: Lk 18,9–14

tako uteleša z vztrajnostjo. Brez »pubertete« bomo umrli, ne da bi sploh kdaj
odrasli. Lahko se zgodi, da se otroška
molitev konča v religiji, se pravi zunaj.
Vera pa je dar, po katerem se znajdeš
»znotraj«. Vdova se je znašla znotraj
sodnikovega srca in njegovega doma.
Jezus pove, da vera pride, potem ko si
vztrajen.
Mladi redovnik je vprašal opata: »Kateri je prvi pogoj za dobro molitev?«
»Prva je,« odgovarja opat, »ljubezen do
vseh. Kdor moli z grehom in prezirom
do drugih v srcu, je podoben tistemu, ki
izbrane jedi in pijače uživa z umazanim
priborom iz zapackane posode.«
»Oče,« pravi redovnik, »zelo sem
raztresen v molitvi. Kako naj se rešim
tega?« »Raztresenost je kakor vrabci na
strehi. Ne moreš jim preprečiti, da letijo
nad teboj in se tudi ustavijo na strehi.
Lahko pa preprečiš, da bi na tvoji strehi
naredili gnezdo.«
»In zakaj me pri molitvi zajame malodušnost?« »To je pa zato,« pravi opat,
»ker še nisi opazil niti okušal sijaja Božjega obličja.«
župnik

TERČELJEV SHOD
danes v Logu. Ob 15. uri molitvena ura,
ob 16. sveta maša.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Če le moremo, naj mesec
oktober ne gre mimo brez
vpeljane navade molitve
rožnega venca (vsaj ene
desetke) v družini ali v skupini. Naj se zvečer samo
za nekaj minut ugasnejo
električne luči in naprave v krščanskem
domu. Pridružite se skupni molitvi pred
sveto mašo. Rožni venec je sicer krhka,
vendar najbolj zanesljiva vrvica za rešitev
iz raznovrstnih pasti sodobnega sveta.

MOLITVENO BDENJE
OB SVETIH VRATIH ZA MLADE
Jutri, v ponedeljek, je
dan za romanje mladih
v svetem letu.
– Dobimo se na Šturskem placu ob 18.00
in se hkrati z mladimi iz
vipavske smeri odpravimo na pot,
– vstop skozi vrata
usmiljenja ob 19.00,
– zakrament usmiljenja,
– slavilni koncert,
– pecivo in čaj.
Pripravljajo mladi vipavske dekanije. Naši
župniji pripravita postajo »ob Samarijanki«. Čeprav imate šolske druge obveznosti, nekaj namenoma žrtvujte in pridite.
Nekatere milosti se dobijo samo v svetem letu!
V petek je običajno srečanje ob 20. uri.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET V ČRNIČAH Pred nami je:
Dobimo se v sredo ob 20. uri v Črničah. • sobota, 29. 10., srečanje za člane žup. gospodarskih svetov iz vse škofije;

ZAKONSKA SKUPINA
Zakonske pare vabimo, da se pridružite
novemu krogu letošnjih tem v zakonski
skupini. Druga skupina ima srečanje v
četrtek ob 19.45 v Kamnjah. Zakonska
skupna ima vsako leto zaključeno temo,
lahko se kdorkoli pridruži, lahko samo za
enoletni krog ali za več.

• 30. 10., žegnanjska nedelja, hvaležnica,
češčenje v Črničah;

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Še ena priložnost za tiste, ki bi želeli narediti krog 15 delavnic molitve v vsakdanjem življenju. V petek se začnejo v Ajdovščini ob 19.30 v učilnici nad zakristijo.

• nedelja, 20. 11., praznovanje
zakonskih jubilantov v Črničah.

SREČANJE ZA STARŠE
7. in 8. razreda v Kamnjah bo v torek
ob 20. uri v Kamnjah, skupaj bomo največ eno uro.

MISIJONSKA NEDELJA
Prihodnja nedelja je
misijonska. Letos ob
besedah, ki jih je Jezus
izrekel sv. materi Tereziji: »Pojdi tja in bodi
moja luč!« Papeževo
poslanico najdete na
spletni strani.
Na misijonsko nedeljo se z nabirko zamisijone pri maši pridružujemo največji
solidarnostni akciji na svetu. Hkrati nas
letošnja nedelja spominja: »Samo če smo
usmiljeni kakor Oče, smo lahko misijonarji.«

VAJE ZA NOVE STREŽNIKE
V torek se dobimo ob 18.
uri v Kamnjah in v četrtek ob 18. uri v Črničah,
obakrat takoj po verouku. Lepo vabimo nove iz
katerega koli razreda, da
se pridružite in postanete
strežniki. Če ne morete
takrat, pa sporočite željo.

VINCENCIJEV KOLEDAR
V nedeljo bodo prostovoljci z Mirenskega
gradu pri vseh treh mašah spet dali možnost za nakup Vincencijevega koledarja.
Stane 10 €. Z njim bodo pomagali konkretni družini, ki je ostala brez sredstev in
doma. Koledar odraža načrtovanje prostovoljcev, zato se začenja s septembrom
2016 in končuje s septembrom 2017, vsebuje pa tudi mesece do konca leta.

PEVSKE VAJE
za otroški zbor: v Črničah ob nedeljah
takoj po maši, v Kamnjah ob petkih ob
17. uri;
za mešani odrasli cerkveni zbor v Črničah
ob torkih ob 20. uri, v Kamnjah ob petkih ob 20. uri.
Potrebujemo nove glasove, pridruži se.

SKRB ZA UREDITEV CERKVE V ČRNIČAH
Od 17. do 30. 10. so na vrsti št. 79 do 119.
30. 10. – češčenje – krasijo Črnišci oz.
naslednje številke po razporedu.
Prihodnjo nedeljo, 23. 10., bo v ta namen
nabirka za cvetje.

VEROUČNA MAŠA
je ta teden v Črničah, v četrtek ob 19.
uri. Naredimo prostor za Boga otrokom in
staršem tudi sredi tedenskega prezasedenega življenja.

• torek, sreda, 1. in 2. 11., vsi sveti in dan
molitve za rajne;
• četrtek, 3. 11., romanje za zakonske pare;
• sobota, 5. 11., dekanijsko srečanje strežnikov;
• 6. 11. zahvalna nedelja;
• nedelja, 13. 11., sklep svetega leta v Logu;

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.

