Bogoslužje:

21. nedelja med letom

ponedeljek, 27. 8.,

KAMNJE ob 19.00

Monika,
mati sv. Avguština

za † Zdravka Rustja,
Skrilje, p. n. prijateljev

GOJAČE ob 19.00
za †† starše Bratina,
p. n. Gojače

torek, 28. 8.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Milana Cigoja
in †† v družini, Vrtovin

ČRNIČE ob 19.00
za † Miroslava Rijavca
in † ženo Renato, 8. dan

SKRILJE ob 19.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje

MALOVŠE ob 19.00
za † Nado Gorišek in † sestro
Cvetko, Malovše
ob 20.30 v župnišču v Črničah
delavnice mol. in življenja
ČRNIČE ob 19.30
za † duhovnika Efrema
Mozetiča p. n.

Avguštin
škof in cerkveni učitelj

sreda, 29. 8.,
Mučeništvo
Janeza Krstnika

četrtek, 30. 8.,

v Kamnjah ni svete maše

Feliks (Srečko),
mučenec

ni večerne adoracije

petek, 31. 8.,
Nikodem,
Jezusov učenec

sobota, 1. 9.,
Tilen,
opat

KAMNJE ob 19.00
za vse jasličarje in za
misijonske poklice
večer z misijonarko s. Andrejo
iz Čila

ČRNIČE ob 19.30
na čast Materi Božji,
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo za 50-letnico
poroke, Skrilje

ČRNIČE ob 19.30
za †† starše Leban in
Kosovel, p. n. Črniče

KAMNJE ob 16.00
za novoporočenca
Domna in Sonjo

nedelja, 2. 9.,
22. NEDELJA
MED LETOM,
ANGELSKA
Marjeta,
mučenka

SKRILJE ob 7.00
blagoslov šolskih torb
za †† Štefana Mavriča, Skrilje, 8. dan
ČRNIČE ob 9.00
blagoslov šolskih torb
za župnijo
za †† starše Fišer in Hvalič, p. n. Bovcon, Gojače
KAMNJE ob 10.30
blagoslov šolskih torb
za † Vido Mervič, p. n. Vrtovin

 Za konec
UMIVANJE – Jernej je bil na počitnicah pri stari mami. Ko je prišel čas za umivanje, si nikakor ni hotel
umiti obraza. »Ko sem bila tvojih let, sem si obraz umila trikrat dnevno!« ga je spodbudila.
»In ti je koristilo? Le poglej se, kakšna si zdaj!« se ni dal prepričati Jernej.
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
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Trda je ta beseda
Včeraj smo na romanju v cerkvi na Košljunu videli zanimivo
upodobitev. Na velikem platnu so nebesa, vice in pekel. Največji
del pripada nebesom. Slikar je med odrešene postavil tudi pripravljeno, še ne izpolnjeno mesto. Le pozorno oko ga opazi. To je
namenjeno tistemu, ki gleda sliko.
Slikar je želel pokazati, da je človek ustvarjen, da bi po zemeljski poti prišel v nebeško življenje. Jezus pravi: »Veselite se, ker
so vaša imena zapisana v nebesih.« Bog je človeka ustvaril, da
bi mu lahko podaril svoje življenje. Kajti narava ni večna, edino
Bog živi večno življenje. Ustvaril nas je, da bi se skozi zemeljske
radosti in žalosti naučili ljubiti tako, kot ljubi on. »Zaradi tega sem
vam rekel: Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.«
Toda zgodi se težko razumljiva drama. In ta se še kako ponavlja
tudi danes. »Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso
več hodili z njim.« Odgovor nekaterih njegovih učencev je bil:
»Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?«
Beseda »trda« v grščini ni mišljena kot trdi kamen. Beseda je
pomenila razočaranje: Pričakovali smo nekaj, na koncu nič od
tega. Pričakovali smo velika dela, preobrat, on pa govori, da je
treba uživati njega ki je kruh.
To se dogaja mnogim, ki lahko leta in leta hodijo v cerkev. Na
začetku smo vsi prevzeti in polni pričakovanja. Kasneje pa pride
nujno razočaranje. Bog mora prej ali slej prečistiti naše želje,
predstave in pričakovanja. In na tem rešetu mnogi odpadejo.
Prav v naši dobi nas je dosegel čas prečiščevanja, čas mnogih
razočaranj in odpada. Zato ne izgubljajmo poguma ob tem, kar se kaže na zunaj. Ni dovolimo zagrenjenosti, da nam zalepi oči. Če smo
(Jn 6,60–69)
imeli na podlagi prejšnjih desetletji drugačna
pričakovanja, prisluhnimo dobro evangeliju.
Odlomki Božje besede
Le pozorno oko bo na sliki evangelija prav
na 22. nedeljo
med letom:
videlo tisto moje mesto, ki je pripravljeno
1. berilo: 5 Mz 4,1–2.6–8 v
nebesih. Evangelij pozornemu poslu2. berilo Jak 1,17–22
šalcu pove, da je tudi Jezusu na konevangelij:
cu imel zelo slab uspeh. Nauk za nas:
Mr 7,1–8.14–15.21–23
Govoril jim
je: »Zaradi
tega sem vam
rekel: Nihče
ne more priti
k meni, če
mu ni dano
od Očeta.«
Po tistem je
mnogo njegovih učencev
odšlo in niso
več hodili z
njim. Jezus
je tedaj rekel
dvanajsterim:
»Ali hočete
tudi vi oditi?«
Simon Peter
mu je odvrnil: »Gospod,
h komu naj
gremo? Besede večnega
življenja imaš
in mi trdno
verujemo in
vemo, da si
ti Sveti od
Boga.«

Ne naslanjaj se na vidni uspeh, nasloni
se na podarjeni dar. Nauk za nas: prej
ali slej se bo pokazalo, da le verouk, le
dejavnost, le učenje, le doživetja, le pošiljanje otrok pripeljejo do razočaranja
in opustitve.
Jezus je tedaj rekel dvanajsterim: »Ali
hočete tudi vi oditi?« Jezus ne skriva
razočaranja. Vendar ni razočaran nad
svojim delom, svojim neuspehom. Žalosten je, ko vidi, da po letih oznanjevanja še njegovi učenci niso razumeli
bistva njegovega prihoda. Po tolikem
času in hoji za njim še vedno ne razumejo in ne razumemo, da je prišel, da
bi nam dal svoje življenje. Da je treba
to življenje najprej sprejeti in ga živeti.
Sprejeti dar in iz daru živeti, šele potem
je možno tudi razumeti.
župnik

VEČERNE MAŠE
bodo odslej ob 19. uri.
OBISK MISIJONARKE S. ANDREJE
V petek zvečer bo
prvo od predmisijonskih srečanj, ko
nas bo obiskala misijonarka, uršulinka
s. Andrejka Godnič. Z njo se bomo srečali pred in
po sveti maši. Tisti, ki ste jo morda
že kdaj srečali, veste, da nas bo malo
prebudila iz naše zaspanosti.
Je zelo neposredna in odkrita redovnica. Po gorečem delovanju v Sloveniji
je sedaj nekaj let v Peruju. Predstavila
bo svoje izjemno zanimivo delo med
Perujci.
Vsak bo v tem večeru lahko dobil nekaj zase.

DRAŽBA
Zanjo smo na Svetem Pavlu o božiču
zbirali darove, zdaj ji jih bomo izročili.
Kdor bo želel, bo lahko še vedno oddal
dar za misijon. Ob tem bo misijonska
dražba kipov Svete družine, ki jih je
lani za Svetega Pavla izdelala Mateja
Novinc. Prvi namen srečanja seveda ni
zbiranje sredstev, ampak prebuditev
našega duhovnega življenja.
NAUČIMO SE MOLITI,
DA BI MOGLI ŽIVETI
V sredo vabljeni v župnišče v Črničah. Ob 20.30 bo predstavitev delavnic molitve in življenja, ki bodo v
pripravi na misijon vsak teden v Črničah. Lahko se pridete le pozanimat na
prvo srečanje.
Delavnice so zelo konkretne, življenjske. Udeleženci vedno znova potrjujejo, da se jim odpoved, čas za ta
srečanja čudežno povrne in da jim
prinesejo premik v duhovnem življenju. Za več se lahko pozanimate pri
voditeljih: 040 494 ali 051 311 718.
Povej naprej.
MLADI
V petek vas vabim k maši ob 19. uri
in prosim, če poskrbite za igranje in
petje med mašo, ter na srečanje s.
Andrejo Godnič. Ne zamudi te priložnosti.
STIČNA MLADIH
bo v soboto, 15. 9. V dekaniji bomo
organizirali prevoz z avtobusom, za
katerega se prijavite do torka, 11. 9.
Odhod je ob 7.00 iz Ajdovščine. Denar za prevoz, 10€, oddate doma, za
vstopnino, 5€, pa na avtobusu. Dijaki,
študentje ter mladi v poklicih, vabljeni v Stično. Več na: www.sticna.net

DELO IN SREČANJE
NA SVETEM PAVLU
V soboto, 1. 9., vabljeni (če bo vreme dopuščalo) na Svetega Pavla;
začetek ob 9. uri. S seboj lahko prinesete grablje ali drugo orodje in
(neobvezno) kakšen prigrizek.
Še posebej mladi se povabite med
seboj, da bi lahko nekaj konkretnega naredili in peljali naprej vzdrževanja Svetega Pavla. Malo delovne
akcije, druženje ob prigrizku, predstavitev in pobude ob skupnem projektu predstavitve stare naselbine.
POROKA
V soboto bosta v Kamnjah ob 16. uri
sklenila sveti zakon Domen Pirjevec in Sonja Petrovčič, oba iz kamenjske župnije. Vabljeni k poročni maši, njun zakon priporočamo v
molitev.

URNIK VEROUČNIH SKUPIN
je objavljen na spletni strani. Starše
prosim, da usklajevanje ur in dolžnost
verouka sprejmete z dobro voljo in odraslim zgledom. Naj vas ne ustavlja
strah pred še novimi dolžnostmi, Bog
želi dati predvsem moči za vsakdanje
življenje vas in vaših otrok.
Starše toplo vabim na pot delavnic
molitve in življenja, ki bodo v Črničah
od septembra. Posebej pa vabljeni na
septembrsko ali oktobrsko duhovno obnovo – romanje v Medžugorje. Z Bogom
bodo vsakdanje skrbi postale lažje!

MEDŽUGORJE
Za romanje je še nekaj prostih mest.
Odhod 20. 9. popoldne, prihod 23.
9. proti večeru. Prispevek 120 €.
Da bo seznam zanesljiv, prosim, da e
do 9. 9. vsi še enkrat potrdite prijavo z
akontacijo 40€.
Zakonski in predzakonski pari vabljeni
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
tudi na romarske duhovne vaje med jebo v nedeljo pri vseh svetih mašah. senskimi počitnicami, od 28. 10. popolProsili bomo za varstvo in blagoslov dne do 31. 10. proti večeru.
v novem šolskem letu.
V tednu po 2. septembru začnemo z PRIPRAVA NA ZAKON
veroučnimi srečanji in spovedjo. Kar se začne v nedeljo, 9. 9., ob 16. uri
takoj po večernih mašah bodo krat- v Vipavi. Potrebno se je prijaviti zaradi
ka srečanja za starše v cerkvi.
števila.
V Novi Gorici na Kapeli bo vikend priVPIS K VEROUČNIM SREČANJEM
prava od 28. do 30. 9. Več na spletu.
Ta teden lahko pridete v župnišče v
Kamnjah po zvezke in vpišete otro- PRIPRAVA NA KRST
ke, ki prvič gredo k verouku. Zvezke bo v torek, 4. septembra, ob 20. uri v
lahko dobite tudi v Zvončku.
Šturjah. Pred srečanjem se oglasite, da
Vse dni razen četrtka pred ali po de- dobite »napotnico«.
lavniški maši. Tudi ob drugih urah,
vendar prej pokličite, če sem doma. SHOD V LOGU
V Črničah bom na voljo v sredo med v nedeljo ob 17. uri, tema: bogoslužje
19.45 in 20.30. Možno tudi še nasle- v družini.
dnji teden.

