Bogoslužje:
ponedeljek, 10. 9.,
Pulherija (Leposlava),
cesarica

torek, 11. 9.,
Bernard in Bonaventura,
redovnika

sreda, 12. 9.,
Marijino ime

23. nedelja med letom
maša v Batujah ob 19.00,
srečanje ŽPS

GOJAČE ob 19.00
za † Lenarta Čermelja;
p. n. Gojače 36

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 19.00
za † Albina Kosovela,

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d
od 18.40 možnost za spoved

MALOVŠE ob 19.00
za † Vijolico Cigoj,
8. dan

KAMNJE ob 19.00

Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

za †† Batagelj,
Kamnje 37

petek, 14. 9.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Tino Čermelj,
Vrtovin 24

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 63a

v Stični: za lanske birmance in
vse mlade

ČRNIČE ob 19.00
za †† Pavlino in Marico Paljk,
p. n. molitvene skupine

sobota, 15. 9.,
Žalostna Mati Božja

nedelja, 16. 9.,
24. NEDELJA
MED LETOM,
Ljudmila (Milka),
kneginja in mučenka

št. 36/18

p. n. Črniče 63a

četrtek, 13. 9.,

Povišanje
sv. Križa

9. septembra 2018

ČRNIČE ob 19.00
po namenu
Večerna adoracija od 21.00
do 22.00

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Bratina in †† stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Ipavec in Ušaj, p. n. Gojače 3f
KAMNJE ob 10.30
Bogu v čast in zahvalo, Vrtovin 29a

 Za konec
ŠOLA – Učitelj na avtobusni postaji nagovori deklico: »Ali že hodiš v šolo?« »Ja, v prvi razred.« Učitelj hoče
pokazati svoje pedagoško znanje: »Ugani, kdo sem: star sem trideset let in še vedno hodim v šolo.«
»Mislim, da moraš biti zelo neumen.«
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

Ušesa in usta so kje pa je pogovor?
Vzel ga je k
sebi, stran od
množice, mu
položil prste v
ušesa, pljunil
in se dotaknil
njegovega
jezika. Ozrl se
je proti nebu,
zavzdihnil
in mu rekel:
»Efatá!« to je
»Odpri se!« In
takoj so se mu
odprla ušesa,
razvezala se
je vez njegovega jezika
in je pravilno
govoril. Jezus
jim je naročil,
naj tega nikomur ne povejo;
toda bolj ko
jim je naročal,
bolj so oznanjali in nadvse
začudeni so
govorili: »Vse
prav dela:
gluhim daje,
da slišijo,
nemim, da
govorijo.«
Mr 7,33–37
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 50,5–9a
2. berilo: Jak 2,14–18
evangelij: Mr 8,27–35

Ribica je priplavala k materi in rekla: »Kaj je to voda, o kateri
vsi toliko govorijo?« Mama ji je smeje odgovorila: »Majhna ribica
si še. Glej voda je čisto blizu tebe in v tebi in ti daje življenje. Le
splavaj na vrh ribnika in se tam ustavi nekaj časa in odkrila boš,
kaj je voda.«
Jelenček je šel do svoje matere košute in jo vprašal: Kaj je
to zrak, o katerem toliko govorijo?« Smeje mu je odgovorila:
»Mlad jelen si še. Glej zrak je čisto blizu tebe in v tebi in ti daje
življenje. Če bi rad vedel, kaj je zrak, potopi svojo glavo v reko in
spoznal boš, kako pomemben je.«
Živel je tudi neki mlad človek, ki je začel svojo duhovno pot.
Po začetnih težavah je vprašal svetega moža: »Kdo je to, Bog, o
katerem toliko govorijo?«
Živi pa tudi danes mlad človek, ki so mu vse dali, vse omogočili
in mu nič ne manjka. In kako naj mu razložim kdo je Bog? Kako
naj ga občuti pri dolgočasni maši, če plava v ribniku ugodja in
stokrat bolj prijetnih dražljajev?
In živi tudi odrasel človek, ki je zrastel na krščanski zemlji, pa
je kar potonil in plava v ribniku imetja, fovšije, novic, govoric,
mode, udobja …
Živi tudi odrasel kristjan, ki ga otrok med domačimi stenami
že dolgo ali nikoli ni videl, da bi se zares pogovarjal z Bogom. In
misli, da je otroku omogočil vero, ko ga je samo pošiljal k …
Živi tudi kristjan, ki mašo za več tednov odloži na
stran, potem pa pride k obhajilu, kadar mu zapaše,
kakor po bombon in ne kakor po hrano.
Živi tudi kristjan, ki hodi v cerkev in glasno moli,
z istim srcem in istim jezikom pa prezira soseda,
sodelavca …
Živi tudi kristjan, ki z zunanjo aktivnostjo in
podobo le pokriva neodrešene odnose, živi v laži
pred Bogom in misli, da je opravičen.
Med vsemi temi kristjani je lahko mlačnež, lahko
pa tudi duhovnik, škof, bližnji sodelavec ...

Vsi lahko postanemo gluhonemi verniki. Bog je čisto blizu nas, pa sploh ne
vemo, kdo v resnici je, ker z njim ne
govorimo v vsakdanjem življenju. Imamo sicer ušesa, usta, imamo »prejete
zakramente« a z njimi ne moremo več
slišati in govoriti. Jezusu so pripeljali
človeka, ki je imel ušesa in usta, pa ni
mogel dobro komunicirati. Nič mu niso
pomagala.
»Vzel ga je k sebi, stran od množice,
mu položil prste v ušesa, pljunil in se
dotaknil njegovega jezika.« Na videz
kruto, nepotrebno in neokusno. Le zakaj je Jezus, tisti resnični, cerkveni Jezus lahko za nas tako čuden in nerazumljiv? Mar ne zato, ker smo se preveč
navadili živeti v vodi in ne vemo več, kaj
je voda, niti zrak? Mar ne zato, da Jezus
tudi nas gluhoneme nekoliko pretrese in
šokira, potegne iz ribnika, nam pomoči glavo v reko, da bi ponovno odkrili,
kako pomemben je zrak?
župnik

SREČANJA ZA STARŠE
V tem tednu bodo srečanja:
v sredo v Črničah
skupaj za starše 3., 4.,
5. in 6. razreda ob 20.
uri v učilnici;
v četrtek v Kamnjah za starše 3. in
4. razreda takoj po maši (19.30) kar
v cerkvi.
Če ne morete na eno, lahko pridete
srečanje v drugi župniji.
ŽUPNIJSKI MISIJON,
SREČANJE V BATUJAH
V ponedeljek ob 19. uri se člani župnijskih svetov treh župnij dobimo pri
sveti maši v Batujah. Sveto mašo darova voditelj misijona p. David Bre-

sciani. Po maši se bomo pogovorili o
misijonu, ki bo v začetku posta potekal skupaj v treh župnijah.
Zraven ste vabljeni tudi drugi, ki vas
zanima in ki lahko prispevate kakšen
svoj predlog. Predvsem je pomembna priprava že med letom in molitev
drug za drugega.
GREMO V STIČNO
Mladi, tudi v petek
se dobimo v Kamnjah ob 20. uri.
V soboto gremo
v Stično, na vseslovensko srečanje mladih. Letošnje
svetopisemsko geslo na predlog papeža Frančiška je »Ne boj se.« Čakajo nas gostje, pričevanja, delavnice, glasba in veliko srečanj. Pridružite
se lanski birmanci in vsi drugi mladi.
Veliko je odvisno tudi od vas, staršev.
Odhod avtobusov je kar z avtobusne
postaje v Ajdovščini ob 7. uri.
Prijave še do torka. Prispevek za prevoz 10€ (doma), prispevek za vstopnino 5€ (na avtobusu). Več na: www.
sticna.net
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Toplo vabim starše,
da ob vseh dejavnostih podprete otroke,
da se pridružijo petju
v zboru. Dobite se v
Kamnjah v petek ob 17. uri,
v Črničah pa v nedeljo po sveti maši.
Kdor s srcem poje, dvakrat moli.
STREŽNIKI
Pohvala vsem strežnikom, ki ste zvesti in vsem,
ki strežete z veseljem.
Strežniško srečanje bo v
nedeljo, takoj po drugi
in tretji maši. Dobimo se
kratko, da se dogovorimo

nekatere stvari. Pridite zraven tudi izobrazbe nudi KPŠ slušateljem tudi dunovi, ki bi se radi pridružili.
hovno izpopolnjevanje. Vpis najkasneje
do 21. septembra, vse ostale inforPOPOLDNE V KAMNJAH
macije na spletu.
Program za otroke in mladostnike
Popoldne v Kamnjah, ki deluje v DEVETDNEVNICA PRED ROMANJEM
okviru Škofijske Karitas Koper, zač- Romarje v Medžugorje (20. 9.) vabim,
nemo v sredo 12. 9. 2018, ob 17. da v torek začnete pripravo, deveturi v veroučni učilnici, ko bomo ime- dnevnico. Natisnete jo s spletne strani
li prvo srečanje za starše in otroke. ali jo pridete iskat.
Program nudi kakovostno preživljanje prostega časa z ustvarjalnimi BRALCI
delavnicami, po potrebi tudi učno v Kamnjah lahko vzamete ali s spleta
pomoč.
natisnete nov razpored.
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
V sredo ob 19.30 se še lahko pridružite uvajanju v molitev v Črničah
in stopite na pot, pozneje ne bo več
mogoče. Zelo priporočam.
ZGIBANKA O SVETI MAŠI
Poleg oznanil lahko v cerkvi vzamete
zgibanko: deset najboljših razlogov
za obisk svete maše. V njej najdete
praktičnih napotkov in odgovorov na
pogosta vprašanja.
UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO
Za tiste, ki iščejo, za nekrščene, za
tiste ki so samo krščeni in tiste, ki
niso birmani. V skupini se začne priprava v nedeljo, 16. septembra
ob 16. uri v župnišču v Batujah. Prijavite se domačemu župniku ali se
pozanimajte kar pri voditelju 031
301 114.
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Versko izobraževanje za vsakogar.
Prva stopnja uvaja v osnove, na
drugi stopnji si slušatelji izberejo ali
katehetsko ali biblično smer. Poleg

HVALA
v Skriljah ste od zbranega za cvetje
darovali za oltar 184 €. Hvala za darove, še vedno se priporočamo za pokritje preostalih stroškov.
Hvala vsem, ki ste darovali sredstva in
vsem, ki ste vodili obnovo kapelice Na
hribu v Podgori. Naj
nas take stvari povežejo in spodbudijo, da
se vključimo, ko gre
za skupne stvari.
OČISTIMO SLOVENIJO
V soboto po Sloveniji poteka akcija
Očistimo Slovenijo – še zadnjič. Tudi
kristjani smo poklicani, da prispevamo
svoj delež v skrbi za stvarstvo s tem,
da se pridružimo čiščenju, in s tem, da
ne odmetavamo ter skrbno ločujemo
odpadke. Zelo težko je gledati, kaj vse
še vedno najdemo kar med ostalimi odpadki.

