Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Rudija Črmelja,
p. n. darovalcev

GOJAČE ob 19.00
za †† Doro in Milko Rebek,
p. n. darovalca

Teodor Angleški,
škof

VRTOVIN ob 19.00
† Marijo Podgornik,
p. n. Lokavec

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 69

sreda, 20. 9.,
Andrej Kim in drugi
korejski mučenci

SKRILJE ob 19.30
†† starše Poljšak,
Skrilje 91d

MALOVŠE ob 19.00
za †† Stanka in Niko Rebek,
p. n. Malovše 12

četrtek, 21. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Jagodnik,
Potoče 48

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Persič,
p. n. Črniče 25

Jožef Kupertinski,
duhovnik

torek, 19. 9.,

Matej,
apostol in evangelist

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

petek, 22. 9.,
Mavricij,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
†† Čermelj in Gerželj,
Vrtovin 13b

sobota, 23. 9.,

ČRNIČE ob 19.00
za † Borisa Remca,
p. n. Črniče 35b

Pij iz Pietrelcine,
redovnik

nedelja, 24. 9.,
25. NEDELJA
MED LETOM,
Slomškova
Anton Martin Slomšek,
škof

RAVNE ob 19.00
za † Rozino Lozar,

p. n. Persič, Avstralija

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za †† Ušaj in Minkuž, p. n. Črniče 27
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Stanka Lozarja, Vrtovin 98
ČRNIČE ob 12.00
krst otrok

 Za konec
MNENJE – Združeni narodi so zaprosili vse države za pošteno mnenje o pomanjkanju hrane v preostalem svetu.
Nemci so vprašali, kaj je to »pomanjkanje«. Afričani so vprašali, kaj je to »hrana«. Kubanci so vprašali, kaj je to »mnenje«. Američani so vprašali, kaj je to »preostali svet«. Hrvati pa še vedno razpravljajo o pomenu besede »pošteno«.
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

24. nedelja med letom

17. septemrba 2017
št. 38/17

Odpuščam jim
Včeraj me je med srečanjem mladih v Stični spet močno nagovorila
Ania, danes štiriintridesetletna poročena žena. Še pred
Tedaj ga je
nekaj
leti
je bila brez vere, potopljena v svet mode, prostitucije,
gospodar poizkoriščanja. V družinsko idilo se je naprej pritihotapila očetova
klical k sebi
in mu rekel:
ljubica – steklenica. Ko ji je, desetletni, oče umrl, je začela mama
»Hudobni
v hišo voziti in pogosto menjavati druge moške. Eden izmed njih
služabnik!
jo je zlorabil, prav tako njeno še mlajšo sestro.
Ves dolg sem
Ania se je čutila krivo, nezaželeno, brez prihodnosti. Pot jo je
ti odpustil,
vodila
v Italijo, v svet mode, zabave, televizije, slave in izkoriščaker si me
nja.
Bog
je v njeno življenje skrivnostno poslal svetnika p. Pija in
prosil. Ali
nisi bil tudi ti nekatere dobre ljudi, kristjane, ki so vanjo verjeli. Vera se ji je
dolžan usmiupirala, Cerkev tudi. V Medžugorju, na Križevcu, je pod križem sliliti se svojega šala besede: »Ania, nekaj moraš narediti. Odpustiti moraš vsem,
soslužabnika, ki so ti v življenju prizadejali trpljenje.«
kakor sem
V tistem trenutku je izrekla besede, ki so njeno življenje obrse jaz usminile.
Samo dve besedi: »Odpuščam jim.« To je bilo dovolj, da je
lil tebe?«
Kristus
v njenem srcu lahko začel delati čudeže. Ni bilo kar takoj
In njegov
vsega konec. Vrnila se je v staro življenje, še je tavala in iskala.
gospodar se
je razjezil
Toda zmogla je zapustiti svet, se mu odpovedati in v svoje mlado
in ga izročil
življenje sprejeti Jezusa Kristusa. Začela je prejemati zakramente
mučiteljem,
in redno moliti. Bog ji je dal dar nove čistosti. Z bodočim možem
dokler mu
sta do poroke živela čisto. Več tisoč mladih se ji danes zahvaljuje,
ne bi povrnil
da jim je preko gibanja čista srca omogočila, da lahko tako živijo
vsega dolga.
do poroke. »Nihče nam ni govoril o čistosti,« ji pravijo.
Tako bo tudi
»Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo,« pogosto
moj nebeški
Oče stóril z
kar naveličano ponavljamo znano molitev. Toda, če odpuščanje ne
vami, če vsak bi bilo tako pomembno, Jezus ne bi o njem tako jasno govoril in ga
iz srca ne oddal v svojo molitev. Mnogi starši se
pustí svojedanes čedalje pogosteje sprašujemu bratu.«
jo, ali bi sploh še vztrajali in mla(Mt 18,32–35)
dim omogočili Božje življenje v zakramentih in redni molitvi. Pri tem tako
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
hitro pozabljamo, da se bomo mi sami in
1. berilo: Iz 55,6–9
odraščajoči otroci, nekoč odrasli, gotovo
2. berilo:
Flp 1,20c – 24.27
srečali z razočaranjem, s krivico, tudi izevangelij: Mt 20,1–16a

koriščanjem. Ne v tako izredni obliki kot
Ania, pa vendar zagotovo.
Le z Bogom v srcu je mogoče zares
odpustiti in se rešiti pekla, v katerega
nas pahnejo drugi. Odpustiti je treba –
ne zaradi drugih, ampak zaradi sebe!
Nakopičena jeza in notranja praznina
sredi današnje družbe uničuje ne le odnose, temveč tudi duševno in telesno
zdravje. Brez odpuščanja sodobni svet
ne bo preživel. Če boš čakal na človeško
pravičnost, boš ob vsem drugem imetju
umrl. Zakaj ne bi raje živel? Le tistih sicer majhnih, a zelo težkih sto denarijev
ti je treba odpustiti.
župnik

S STARŠI PRVOOBHAJANCEV
se bomo letos iz obeh župnij srečevali
skupaj izmenično v Kamnjah in v Črničah. Prvič se dobimo v Kamnjah ta četrtek od 20. do 21. ure v učilnici.
SREČANJE ŽPS
bo v ponedeljek ob 20. uri v Črničah.
PEVSKI ZBOR
Otroci in mladi, pridružite
se pevskemu zboru. Vaje
bodo danes takoj po maši
v Črničah in v petek ob 17.
uri v Kamnjah.
POPOLDNE V KAMNJAH
S programom za otroke in mladostnike
Popoldne v Kamnjah, ki deluje v okviru
Škofijske Karitas Koper začnemo v sredo 20.9. ob 17. uri v veroučni učilnici,
ko bomo imeli prvo srečanje za starše
in otroke. Program nudi učno pomoč in
kakovostno preživljanje prostega časa
s kreativnimi delavnicami.

MLADI
V petek se dobimo ob 20. uri v Kamnjah.
Vabim tiste, ki ste pripravljeni biti animatorji birmancem na vikendu v Križu,
sporočite, dobimo se v nedeljo popoldne na pripravi.
V nedeljo, 8. oktobra, gremo v Rim,
kjer bomo v torek na diakonskem posvečenju bogoslovca Blaža Kernela;
polnimo kombi, vračamo se v sredo
pozno zvečer.
ŽUPNIJSKO
ROMANJE
K
MARIJI
NA PEČINI IN V CHIAMPO
V soboto bomo
poromali v svetišče
Madonna
della Corona, k
Mariji na pečini
nad Gardskim jezerom pri Veroni
v Italiji. Popolne bomo obiskali še Chiampo – italijanski Lurd, z lurško votlino in novo cerkvijo z mozaiki p. Marka
Rupnika.
Odhod ob 6. uri iz Dobravelj (pri šoli),
avtobus pobira naprej po vaseh do
Črnič. Avtobus s 57 sedeži je poln, za
tiste, ki ste na čakalni vrsti, žal ni prostora.
Prispevek za prevoz bo 17 €, oddate na
avtobusu. Za primer kontrole imejte s
seboj osebni dokument. Do svetišča je
pribl. 15 minut nezahtevne hoje.
Kosila tokrat ne bo (ne bi dobili primernega obroka za primerno ceno), skupaj
se bomo ustavili na malici iz popotne
torbe. Nekaj od pijače in priboljškov
si bomo tudi podelili. Vračamo se med
19. in 20. uro.
KRST OTROK
V nedeljo bo v Črničah ob
12. uri prejela sveti krst
Soraja Bunc, hči Draga in
Erike, Gojače 13. Njeno družino priporočamo v molitev.

BIRMANCI –
IZROČITEV
SVETEGA PISMA
Na Slomškovo nedeljo boste starši pri
maši ob 9. in 10.30 bodočim birmancem za
popotnico v življenje izročili Sveto pismo. Vanj napišite posvetilo, nekaj, kar
bodo nesli s seboj ob zapuščanju doma.
Birmanci nas bodo vse prosili, da jih
na poti priprave spremljamo z molitvijo. Vabljeni, da enemu izmed njih
postanete skriti boter. Pridite po podobico tisti, ki se boste zavezali k redni molitvi za enega teh mladih.
ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
bo v Kamnjah 1. oktobra. Letos
bomo obhajali 90. obletnico posvetitve obnovljene župnijske cerkve.
Vabljeni k tridnevnici, pri kateri nas
bodo od četrtka, 30. septembra, po
večernih mašah nagovorili gostje.
DAR ZA CVETJE: Ob tej priložnosti
bomo malo bolj, a ne pretirano, okrasili cerkev, zato bomo v nedeljo, 24.
septembra, v posebni škatli v cerkvi
zbirali denar za cvetje.
VABLJENI K ADORACIJI
v četrtek od 21. do 22. ure v Črničah.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH:
od 18. septembra do 1. oktobra hišne
št. 28–52a
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Tudi letos je možnost za vpis v začetni ali nadaljevalni letnik poglabljanja
vere, Svetega pisma in drugih znanj.
Šola bo v naši bližini za 1. stopnjo ob
sobotah in za nadaljevalno stopnjo, 3.
letnik, ob petkih oz. sobotah. Vabljeni
mladi in manj mladi.
Prijaviti se je treba do 24. septembra.
Prijavnico najdete na spletni strani
kps.rkc.si. Več informacij pri župniku
ali voditeljici Jani Rovtar 068 648 478.

SVETIŠČE V PEČINI
Romarska pot nas bo peljala h kronski Mariji v gorovju Baldo pri Veroni.
Legenda pravi, da se je kip žalostne
Matere Božje z mrtvim Jezusom v
naročju čudežno pojavil leta 1522 v
gorovju Baldo. V petnajstem stoletju
so tu živeli puščavniki. Prva cerkev je
bila odprta leta 1530, po obisku škofa Gian Mattea Gibertija. Med letoma
1625 in 1680 so jo obnovili malteški
vitezi. Prvotno svetišče je znano kot
Santa Maria di Montebaldo. Sedanja
cerkev je bila posvečena 4. junija
1978. Ob desetletnici jo je obiskal
papež Janez Pavel II.
Tudi priljubljeno romarsko središče
lurške Matere Božje Chiampo leži blizu Verone. Kraj je povezan z blaženim Claudiem Granzottiem, ki je leta
1935 izdelal kip iz belega marmorja,
zelo podoben lurškemu.
Leta 2001 so začeli graditi novo cerkev v obliki školjke, ki jo je likovno opremil p.
Marko Rupnik.
V vrtu je križev pot, delo
sedmih umetnikov.

