Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 10.,
Janez Leonardi,
redovnik

torek, 10. 10.,
Danilo (Danijel),
mučenec

27. nedelja med letom

GOJAČE ob 17.00
za † Jožefa Bratina,
p. n . Gojače 8
8. oktobra 2017

ČRNIČE ob 19.00
za Marijo Leban,
p. n. Črniče 33, 1. obl.

št. 41/17

sreda, 11. 10.,
Janez XXIII.,
papež

SKRILJE ob 19.00
za †† Rustja, Skrilje 29

veroučna maša

MALOVŠE ob 17.00
za † Adelo in vse †† iz
družine, p. n. Malovše 30

četrtek, 12. 10.,

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

RAVNE ob 17.00
za vse †† Kosovel in † Marijo
Bovcon, p. n. Ravne 23

Maksimilijan Celjski
mučenec

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

petek, 13. 10.,

Gerald,
vitez

sobota, 14. 10.,
Kalist I.,
papež in mučenec

nedelja, 15. 10.,
28. NEDELJA
MED LETOM,
Terezija Avilska,
devica in cerkvena
učiteljica

VRTOVIN ob 8.00
v zahvalo Materi Božji
za uslišanje, Vrtovin 36

ČRNIČE ob 19.00

SKRILJE ob 14.00
v zahvalo za 50 let zakona,
Štor, Skrilje 2

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a

po namenu

KAMNJE ob 7.30
za † Ivano Brecelj, Vrtovin 77
ČRNIČE ob 9.00
za †† Edvarda in Anastazijo Batič in †† iz družine, Črniče 81
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Potoče 49
v Križu: za župnijo

Lastnina ali najemnina
Jezus jim
je rekel:
»Ali niste
nikoli brali v
Pismih: ›Kamen, ki so ga
zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
Gospod je
to naredil in
čudovito je v
naših očeh.‹
Zato vam pravim: Vzelo se
vam bo Božje
kraljestvo in
dalo ljudstvu,
ki bo obrodilo
njegove
sadove.«
(Mt 21,42–43)

20 minut pred sveto mašo skupna molitev rožnega venca. Pridruži se, je veliko potreb.

 Za konec
V ŠOLI – Pri uri kemije vpraša učiteljica: »Naštejte nekaj polimerov!« Učenci pa: »PVC, poliamid klorid,
poliester ...« »In kateri so najnevarnejši?« želi vedeti učiteljica. Iz razreda se sliši: »Poli-cisti.«
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: Iz 25,6–10a
2. berilo:
Flp 4,12–14.19–20
evangelij: Mt 22,1–14

Že nekaj nedelj poslušamo Jezusove prilike, povezane z vinogradom. Morda se zdi to komu nekoliko pravljično ali oddaljeno. A
z leti se vedno bolj najdem med temi delavci. Tudi bolj razumem
Gospodarja. Živimo v obdobju, ko se zdi, kot da je pustil vinograd
in da se ne bo vrnil. Svet smo vzeli v svoje roke. Veliko dela je v
njem in se nimamo več časa ukvarjati z najemnino.
V resnici je lahko moje in tvoje življenje ta vinograd, ki ga Gospod daje v najem. Lahko je to Cerkev, lahko je družina, župnija,
delovanje v javnosti ... Vinograd smo prejeli, da bi ga veselo obdelovali. Nismo ga prejeli v last, ampak v najem. Pravzaprav je
bila vsa skrivnost odpada od vere vedno v tem, da se je človek
začel bati Gospodarja. V njem ni več videl Očeta, temveč gospodarja.
Bog naenkrat postane nasprotnik. Ne sme se »vmešavati« v
naše delo. Vse postaja »naše«. Greh je tisti, ki naredi Gospodarja za nasprotnika in v našem doživljanju ni več Oče niti prijatelj.
Človek morda nosi v sebi lepe spomine na otroštvo in na Božje
dotike. Ima pa jih za preteklost.
Srečujem veliko ljudi, ki se čutijo krive pred Gospodarjem.
Marsikdo se te lažne krivde niti ne zaveda dobro in začne Boga
izrivati iz osebnega, družinskega in javnega življenja. Teoretično
ga še priznava, v praktičnem življenju pa ga izrine. In kaj sledi?
Tudi življenje samo postane lastnina. Zelo intenzivno se začne
ukvarjati s seboj. Več ko ima te lastnine, bolj je zaposlen.
Tako postane tudi družina vedno bolj lastnina
in ne dar, otrok postane središče, življenjski poklic pridobitev in
ne služenje, nesreče
postanejo kazen in ne
preizkušnja. Molitev postane dodatek in ne več
bližina.

Prijateljstva pa ni brez bližine. In rožni venec je prav to. Je ponavljanje, je
čas, je gledanje obraza. Ko umirim srce
v tem ponavljanju svetih besed, se z Bogom ponovno zbližam. Ni več moj nasprotnik. Ni več tisti, ki mi samo nalaga
moralne dolžnosti. Ni več tisti, ki bi se
ga zaradi strahu hotel izogibati.
Vinograd ni več lastnina. Tvoje življenje, poklic, skrbi, prihodnost … spet postanejo vesela najemnina.
župnik

TEDENSKE MAŠE
Svete maše, ki so na podružnicah v
Črničah, bodo ob nastopu krajših dnevov bolj zgodaj, sedaj že ob 17. uri. G.
Aleksander bo laže in varneje vozil na
podružnico, ko je še bolj svetlo. Maše v
župnijski cerkvi v Črničah bodo še naprej ob običajni večerni uri.
MESEC ROŽNEGA VENCA
Ne pozabimo na rožni venec! Vabljeni
k molitvi v družini. Vabljeni tudi pred
sveto mašo in v skupini.
V Črničah vsako sredo ob 19. uri (uri
svete maše).
V Malovšah je molitev ob četrtkih
zvečer, ko pozvoni.
V Gojačah ob ponedeljkih pol ure
pred mašo.
V Vrtovinu ob petkih takoj po sveti
maši.
Rožni venec je v zgodovini že reševal evropske kristjane pred propadom.
VEROUK
za 3., 8. in 9. razred v
Kamnjah ta teden odpade.

VEROUČENCI –
POSVOJITEV NA DALJAVO
Veroučenci župnije Kamnje smo postali botri in smo na daljavo posvojili
enega otroka iz Zambije. To pomeni,
da se bomo občasno odpovedali
sladkarijam in tako prihranili nekaj
denarja, ki ga bomo prinesli k verouku
in ga namenili
za tega otroka. Z 12 evri
na mesec mu
bomo
plačali
šolanje, šolsko
uniformo in šolske potrebščine. Omogočili mu bomo
lažje in lepše življenje. Starše in vse
župljane vabimo, da nas pri tem podpirate in tudi pomagate. Več o otroku
bo v naslednjih oznanilih.
VEROUČNE MAŠE
Lani smo začeli z veroučnimi mašami. Nekateri ste se kljub obveznostim lepo odzvali.
Lepo prosim starše, da tudi letos podprete to tedensko mašo, h kateri naj
pride več otrok. Ne pustimo, da otroci
potonejo v posvetnosti, omogočimo
jim stik s evharistijo. Med tednom lahko tudi zapojemo mladinske pesmi, če
nas je več pri maši.
Ta teden bo v sredo v Skriljah.
DUHOVNI KONEC TEDNA
ZA BIRMANCE
Kot smo dogovorjeni, začnemo s prvo
skupino (8. razred)
v petek ob 17. uri v
Križu (pri župnišču).
Z animatorji smo
tam že prej. Starši pridete k sklepni
sveti maši, ki bo v nedeljo ob 11.30
v župnijski cerkvi.

S seboj prinesite kakšen priboljšek
za skupno okrepčilo na koncu. Z drugo skupino bomo v Križu od 17. do
19. novembra.
Skrite prijatelje/botre in vse vas,
lepo vabim k molitvi za mlade na tem
pomembnem vikendu.
V petek zato ni mladinskega srečanja.
BLAŽ KERNEL
iz župnije Slavina, ki je bil spomladi
med nami na pastoralni praksi, bo v
torek dopoldne v Rimu obljubil zvestobo in bo posvečen v diakona. Priporočam ga v molitev.
DEKANIJSKI PASTORALNI SVET
ima srečanje v torek, 10. oktobra.
Ob 18. uri bo maša na Lozicah, srečanje pa po maši v Podnanosu. Hvala
članom iz naši župnij, ki darujete čas
in ste dejavno vključeni.
STARŠI LANSKIH
KAMENJSKIH PRVOOBHAJANCEV
se v nedeljo popoldne dobimo na
druženju, pikniku v župnijskem domu
v Kamnjah.
AVTOBUS NA PRAZNOVANJE V KOPER
V soboto, 21. oktobra, praznujemo
40-letnico naše obnovljene koprske
škofje. Praznovanje bo v stolnici ob
10.30. Po slovesnosti se bodo zunaj
na stojnicah predstavili posamezni
deli naše škofije.
Do ponedeljka, 16. oktobra, zbiramo
prijave za avtobus, ki bo odpeljal iz
Črnič ob 7.30, povratek do 16. ure.
Zapišite se po maši ali po telefonu,
e-pošti, sms-u.
SKRITI BOTRI
Še nekaj birmancev čaka na
skritega botra.

RITEM SRCA 2017
V soboto, 12. oktobra, vabljeni na
festival sodobne krščanske glasbe z
začetkom ob 19.30 v športni dvorani
Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice so po 5 €.
Na voljo so: na Radiu Ognjišče (01 512
11 26), v prodajalnah Založbe Ognjišče
in uro pred festivalom.
ZAKONSKI JUBILANTI
Vsi, ki letos praznujete
okroglo obletnico zakona,
že sedaj vabljeni k zahvalni
maši in praznovanju, ki bo
v Črničah na zahvalno nedeljo, 5. novembra, in v Kamnjah na
3. adventno nedeljo, 17. decembra.
MOLITEV PRED SVETO MAŠO

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.
Čutilom našim luč prižgi,
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.

