Bogoslužje:
ponedeljek, 24. 9.,
Anton Martin Slomšek,
škof

25. nedelja med letom

KAMNJE ob 19.00

GOJAČE ob 19.00
za †† Lenico, Antona in
na čast Materi Božji v dober
Silvana Vodopivca, Kamnje 58 namen, p. n. Gojače 24
veroučna maša

torek, 25. 9.,
Firmin,
škof in mučenec

sreda, 26. 9.,
Kozma in Damijan,
mučenca

ČRNIČE ob 19.00 (obisk dekanijskega sveta)
za † Danila Brankoviča, 8. dan
SKRILJE ob 19.00
za †† Stanka in Vido Črmelj,
Skrilje 37

KAMNJE ob 19.00

Vincencij Pavelski,
duhovnik

za † Jožefo Podgornik,
Vrtovin 16a

MALOVŠE ob 19.00
za † Vijolico Cigoj,
30. dan
RAVNE ob 19.00
za vse †† Terčelj in Colja,
p. n. Ravne 10
v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

Venčeslav,
mučenec

sobota, 29. 9.,
Mihael, Gabrijel, Rafael;
nadangeli

nedelja, 30. 9.,
26. NEDELJA
MED LETOM,
Hieronim,
duhovnik, cerkveni
učitelj

št. 38/18

za †† starše Leban in Kosovel, p. n. Črniče 79

četrtek, 27. 9.,

petek, 28. 9.,

23. septembra 2018

VRTOVIN ob 19.00
za † Vido Šatej,
Vrtovin 68, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Angela in †† starše Volčič,
p. n. Črniče 69

SKRILJE ob 8.00
za †† Kante,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko in vse †† Kosovel,
p. n. Črniče 46

ni jutranje svete maše v Kamnjah

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
v zahvalo za 40 let zakona, p. n. Malovše 38b
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo Materi Božji za zdravje, Vrtovin 23
šagra svetega Mihaela

Papeževa kateheza: Zakaj naj grem v nedeljo k maši?

In sad pravičnosti se seje
v miru tistim,
ki uresničujejo mir. Od
kod med vami
boji in od kod
prepiri? Ali
ne od tod: iz
naslad, ki se
vojskujejo v
vaših udih?
Želite, a nimate. Ubijate in
ste nevoščljivi,
in vendar ne
morete doseči.
Prepirate se
in bojujete, pa
nimate, ker
ne prosite.
Prosite, pa ne
prejemate, ker
slabo prosite –
namreč za to,
da bi to porabili za svoje
naslade.
Jak 3,16 – 4,3

 Za konec
OVCA – Pastir spokojno pase svojo čredo. Mimo pride mestna blondinka in mu reče: »Če ugotovim točno število
tvojih ovac, lahko izberem eno ovčko in jo nesem domov?« »Izvolite,« reče pastir. Po krajšem premisleku blondinka
izstreli: »148!« Presenečeni pastir ji dovoli in ta izbere njej najlepšo ovčko. Še bolj presenečen vpraša: »Če pa jaz
ugotovim naravno barvo vaših las, lahko potem dobim nazaj svojega ovčarskega psa?«
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: 4 Mz 11,25–29
2. berilo: Jak 5,1–6
evangelij: Mr 9,38–48

Mi kristjani gremo k nedeljski maši, da bi se srečali z vstalim Gospodom. Ali bolje rečeno, da bi pustili, da nas on sreča, da bi poslušali njegovo besedo, se okrepčali na njegovi gostiji in tako postali
Cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki danes živi v svetu.
To so tudi od vsega začetka razumeli Jezusovi učenci, ki so evharistično srečanje obhajali z Gospodom na dan v tednu, ki so ga
judje imenovali »prvi dan v tednu«, Rimljani pa »dan sonca«, kajti
na ta dan je Gospod vstal od mrtvih, z njimi je govoril, jedel, dal
jim je Svetega Duha. Tudi pomembno izlitje Duha na binkošti se je
zgodilo v nedeljo, petdeseti dan po Jezusovem vstajenju. Zaradi
tega je nedelja za nas »sveti dan«, posvečen z evharističnim obhajanjem, živo navzočnostjo Gospoda med nami in za nas. Maša
je torej tista, ki naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja se
vrti okoli maše. Kakšna je namreč nedelja za kristjana, če v njej
manjka srečanje z Gospodom?
Obstajajo krščanske skupnosti, ki, žal, ne morejo vsako nedeljo
biti deležne maše. A tudi one so na ta sveti dan poklicane, da se
zberejo v molitvi v Gospodovem imenu, poslušajo Božjo besedo in
ohranjajo živo željo po evharistiji.
Nekatere sekularizirane družbe so izgubile krščanski čut za nedeljo, osvetljeno z evharistijo.
Zdržnosti od dela ob nedeljah v prvih stoletjih niso
poznali. To je poseben krščanski prispevek. Po svetopisemskem izročilu so judje počivali v soboto,
medtem ko v rimski družbi ni bilo predvidenega dne
v tednu, ko naj bi se vzdržali od dela. Krščanski čut, da živijo kot otroci in ne kot sužnji, ki
so ga gojili z evharistijo, je iz nedelje naredil
skoraj univerzalen dan počitka.
Brez Kristusa smo obsojeni, da nam
gospodujejo dnevna utrujenost, skrbi
in strah pred jutrišnjim dnem. Nedeljsko srečanje z Gospodom pa nam daje
moč, da danes živimo z zaupanjem in s
pogumom ter gremo naprej z upanjem.

Evharistično občestvo z Jezusom,
vstalim in večno živim, napoveduje nedeljo brez zahoda, ko ne bo več nobenega napora, ne bolečine, ne žalovanja,
ne solza, ampak samo veselje ob življenju v polnosti in za vedno z Gospodom.
Tudi o tem blaženem počitku nam govori nedeljska maša, ko nas uči, da se
med tednom izročimo v roke Očeta, ki
je v nebesih.
Kaj torej lahko odgovorimo nekomu,
ki nam pravi, da mu nedeljska maša
nič ne pomeni, ker je pomembno dobro
živeti in ljubiti bližnjega? Res je, da se
kvaliteta krščanskega življenja meri v
zmožnosti ljubiti, kakor je rekel Jezus:
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji
učenci, če boste med seboj imeli ljubezen (Jn 13,35). A kako lahko prakticiramo evangelij, ne da bi nedeljo za nedeljo dobivali moč iz neizčrpnega izvira
evharistije? »Ne gremo k maši zato, da
bi nekaj dali Bogu, ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo.«
Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Ni dovolj odgovoriti, da je to zapoved Cerkve. Na ta način se sicer varuje veljavnost, a samo po sebi ni dovolj.

ŠAGRA
SVETEGA MIHAELA
V soboto in nedeljo vabljeni v Kamnje. Mladi
pripravljajo program v
soboto popoldne od 16.
ure dalje.
V nedeljo se zberimo vsi pri maši
ob 10.30. Po predlogu ŽPS tudi letos vztrajamo pri eni maši in prav je,
da pridete tudi tisti, ki imate navado
hoditi zjutraj, da skupaj praznujemo
god zavetnika in obletnico posvetitve
cerkve.

papež Frančišek, v Rimu, 13. 12. 2017

OTROCI
bodo pri verouku v Kamnjah ta teden
izdelovali angelčke z
molitvijo k nadangelu
Mihaelu. Angelčki bodo
na šagro na voljo pri izhodu iz cerkve, kjer bo
škatla za prostovoljne
prispevke. Ti bodo tokrat namenjeni za obnovo zvonika, saj želijo tudi
otroci pomagati po svojih močeh. Naj
nas njihovi izvirni angeli povezujejo
med seboj.

DELA NA ZVONIKU
V Kamnjah se bodo nadaljevala dela na zvoniku. V začetku
tedna naprošamo prostovoljce, ki bi si
bili še pripravljeni utrgati čas in pomagati odstranjevati star omet. Zelo
pazimo na varnost! Uporaba čelade
(na voljo), dobre obutve.
Med obnovo bo vhod skozi glavna vrata samo z južne strani. V tem času ne
parkiramo vozil pri hišah ob zvoniku,
uporabimo parkirišče pri šoli in na
travniku za župnijskim domom (zato
mora biti prehod na poti za župniščem
vedno prost).

OFER ZA OBNOVO
V nedeljo bo izjemoma po maši
ofer, namenjen
obnovi
zvonika. Tudi zaradi
omejenega prehoda boste odhajali skozi zakristijo,
kjer boste prejeli spominsko podobico. Mladi vas vabijo, da se po maši
ustavite, pripravili vam bodo
kavo. Lahko kdo prinese tudi s seboj
kakšen priboljšek za podelitev.

VEROUČNA MAŠA
Tudi letos bodo med tednom veroučne maše krožile. Še posebej ste vabljeni otroci in starši iz tistega kraja,

seveda pa tudi od drugod. Tedenska maša nas drži »priklopljene na
notranje življenje« ob vseh mnogih
drugih dejavnostih. Ta teden v ponedeljek v Kamnjah.
DPS V ČRNIČAH
V torek bomo v Črničah gostili člane
dekanijskega pastoralnega sveta. To
so predstavniki iz vseh župnij naše
dekanije. Srečanja krožijo, tokrat so
na vrsti Črniče. Sveta maša bo ob
19. uri, vodil jo bo prodekan iz Vipave Lojze Furlan. Potem bo srečanje v župnišču. Člani ŽPS vabljeni,
da pomagate pri pogostitvi.

KRST OTROK
bo v nedeljo, 14. oktobra,
v Črničah in v nedeljo,
21. oktobra, v Kamnjah.
Starši, ki bi krstili otroka, sporočite in
se pridružite.
PRIPRAVA NA ZAKON
Vikend priprava, zelo kvalitetna, na Kapeli v Novi Gorici se začne v petek, 28. 9.,
ob 18. uri. Obvezna prijava:
priprava.zakon@centerskupaj.si, 051 614 912.

HVALA
ADORACIJA MOLIMO ZA DRUŽINE
Vsem, ki ste že ta teden priskočili na
V četrtek bomo pri večerni ado- pomoč pri odstranjevanju ometa v Karaciji posebej molili za zakonce in mnjah.
družine, za moč v preizkušnjah in
bojih. Vabljeni vsi, da se pridružite;
satan v teh časih zelo napada zakon
ŠAGRA V KAMNJAH
in družino.
Popoldanski program na vasi,
ki ga pripravljajo mladi
MLADI
v soboto od 16. ure dalje:
V petek vabljeni, da pridete na sre– Odprtje fotografske razstave
čanje mladih ob 20. uri v župnijski
– Razstava in srečelov domačega
kuhinji v Kamnjah.
peciva in pridelkov
– Met kamna
SV. KOZMA IN DAMJAN
– Žaganje s š'jonm
Letos je god zavetnikov cerkve v
– Plesna animacija za otroke
Malovšah prav na sredo, zato še
– Šacanje pršuta
posebej vabljeni k sveti maši.
– in še in še :)
– sledi zabava z ansamblom Saša
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Avsenika!
Vaje v petek v Kamnjah ob 17. uri, v
Črničah v nedeljo po sveti maši.

