Bogoslužje:

28. nedelja med letom

ponedeljek, 15. 10.,

KAMNJE ob 19.00

GOJAČE ob 18.00

Terezija Avilska,
devica, cerkvena učiteljica

za vse †† Bizjak,
Potoče 28

v zahvalo in priprošnjo za
zdravje, p. n. Gojače 37

torek, 16. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

ČRNIČE ob 18.00

Marjeta Marija Alakok,
redovnica

za vse †† Vrtovin 117

za † Danila Brankoviča,
30. dan

sreda, 17. 10.,

SKRILJE ob 19.00

MALOVŠE ob 18.00

Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

za † Alojza Habjana, † Ljubico na čast Svetemu Duhu v
Ratoša in vse †† Ciglar,
priprošnjo, p. n. darovalca
Skrilje 91b

četrtek, 18. 10.,

KAMNJE ob 19.00

RAVNE ob 18.00

Luka,
evangelist

za † Milka (Antona) Rijavca,
p. n. Kamnje 48

za † Franca Slejka,
Ravne 27, 1. obl.
v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

petek, 19. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

ČRNIČE ob 18.00

Pavel od Križa,
duhovnik

za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 98

za †† Danila in Anico Kosovel,
p. n. Črniče 106
veroučna maša

sobota, 20. 10.,

SKRILJE ob 8.00

ČRNIČE ob 18.00

Rozalina,
redovnica

za †† Katarina in Maksa
Kravosa, Skrilje 77

za †† Albina in Anico Rebek,
Črniče 83

nedelja, 21. 10.,
29. NEDELJA
MED LETOM,
misijonska

KAMNJE ob 7.30

Uršula,
devica in mučenka

za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18

za † Štefana Mavriča, Skrilje 92

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30

krst otrok

za ozdravitev družinskega debla, p. n. Vrtovin

Pred nami je:
• žegnanjska nedelja, 28. 10, celodnevno češčenje v Črničah; romanje za zakonske pare;
• 1. 11. vsi sveti;
• zahvalna nedelja, 4. 11., praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah.

 Za konec
DELO – Gospodinja sočutno pogleda klateža, ki je pozvonil na vratih: »Kaj vam še nikoli nihče ni ponudil kakšnega dela, dobri mož?« »Ja, enkrat mi je nekdo res ponujal delo. Ampak vsi drugi so bili pa z mano zelo prijazni!«
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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Pritekel je, padel pred njim na kolena

Rekel mu je:
»Učitelj, vse
to sem izpolnjeval že od
svoje mladosti.
« Jezus se je
ozrl vanj, ga
vzljubil in mu
dejal: »Eno ti
manjka: pojdi,
prodaj, kar
imaš, in daj
ubogim, in imel
boš zaklad v
nebesih; nato
pridi in hodi
za menoj!«
Ta beseda ga
je potrla in je
žalosten odšel;
imel je namreč
veliko premoženje. Tedaj se
je Jezus ozrl
okrog in rekel
svojim učencem: »Kako
težko bodo
tisti, ki imajo
premoženje,
prišli v Božje
kraljestvo!«
Mr 10,20–23

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 53,10–11
2. berilo: Heb 4,14–16
evangelij: Mr 10,35–45

Zakonca nista mogla imeti otrok in sta posvojila dečka – siroto.
Rada sta ga imela. Omogočila sta mu šolanje v najboljših zavodih.
Fant je imel res srečo, da ga je posvojila taka družina. Po diplomi
je dobil dobro službo in kmalu je spoznal čudovito dekle.
Ko sta se nameravala poročiti, je oče hudo zbolel. Sin se je odločil, da poroko odloži, da bi lahko skrbel za bolnega očeta. Oče
je izvedel za njegovo namero in ga je poklical k sebi. Sin mu je
razložil, da želi skrbeti zanj v bolezni in mu vsaj malo povrniti vse
dobro, kar je storil zanj.
Oče mu je dejal: »Kar poroči se. Če bi mi rad povrnil dobro, ki
sem ti ga storil, ljubi svojo ženo, kakor sem jaz ljubil tvojo mater,
in ljubi svoje otroke, kakor sva midva ljubila tebe. Ko boš najino
ljubezen prenesel na svojo družino, nama boš vse povrnil!«
Tega ni razumel bogati mladenič. Hotel je Bogu povrniti, ne pa
dati naprej. Podobno kot tisti, ki je prejel en talent in ga ni bil pripravljen izgubiti. »Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v
zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!« (Mt 25,25).
Zanimivo je, da je »pritekel, padel pred njim na kolena …«
V evangelijih najdemo le bolne ali obsedene, ki so pritekli k Jezusu. Hiteli so, da bi našli rešitev. Tu pa teče bogat človek. Očitno
je bil zelo religiozen, vesten, priden. Hotel je življenje zastaviti
odgovorno. Toda: »Eno ti manjka.« Mož ni razumel ljubezni. Ljubezen ti manjka! Ljubezen pa gre skozi druge, ne skozi stvari. Ko
tvoja ljubezen izgublja skozi druge,
se vtisne tudi v gmotne stvari, tudi
imetje. Hiša, v katero je vtisnjena
ljubezen, je drugačna. Kosilo, ki je
pripravljeno z ljubeznijo skozi druge,
je drugačno.
Tudi mi se lahko zelo trudimo. In
še služba in šola danes zahtevata
vedno več in več. Ali nismo morda
tudi mi podobni mladeniču? Gnal ga
je občutek, da mu življenje uhaja.
Rad bi ga zadržal, da ne bo na koncu

videti, kot da ga ni izkoristil. Tudi mi smo
v skušnjavi, da bi Boga prosili za recept,
kako naj živimo, da bo vsaj nekaj ostalo.
Vprašaj se, ali morda svoje vere nisi začel živeti v prikritem strahu, kako boš v
odnosu do Boga lahko povrnil. Odnosov
ne moreš shraniti. Nobenega odnosa, ne
z Bogom ne z ljudmi, ne moreš povrniti.
Kaj naj storim, da dosežem? Jezusov
odgovor tudi tebi je preprost: Nič ti ni
treba storiti. Samo postani sin, hči. In
odšel je žalosten. Večnega življenja ne
dosežemo. Kajti sinovstva, hčerinstva
ne moreš doseči. Le sprejmeš ga lahko
in ga daješ naprej. To je bistvo krščanstva. Tega nima nobena druga vera. Kristus je uresničil samo to, nič drugega. In
samo to možnost daje tudi tebi.
župnik

9. TERČELJEV SHOD
danes ob 16.30 rožni venec, ob 17. uri
sv. maša; somaševanje bo vodil g. Ivan
Albreht. Po maši bo kratka akademija s
Terčeljevim recitalom Na sv. Sion.
ROŽNI VENEC
Ne pozabimo na molitev in ohranjajmo ogenj ter žerjavico. Zlasti med
domačimi stenami, tudi pred mašo in
v molitvenih skupinah. Ko je ogenj, je
vse drugače, vse lažje.
HVALA
vsem, ki ste tudi v tem tednu odstranjevali omet, čistili ter opravljali druga potrebna dela.
Podlaga je sedaj pripravljena. Odstranili smo tudi omet na zgornjem delu.
Poleg ometa bo potrebno sanirati
nekatere kamnite dele. Stanje zidov
narekuje kvalitetno zaščito pred vremenskimi vplivi. Kamniti zid bo ostal
viden le v majhnem delu pri tleh. Vse

kamnite vence bo
treba zaščititi s
pločevinastimi odkapnimi obrobami.
Na več delih bomo
preprečili, da bi
voda pronicala v zidove. Zvonik stoji že 250 let. S temeljito obnovo mu
bomo omogočili trdost in kljubovanje
vremenu več rodovom za nami. Dela
bodo predvidoma trajala še mesec dni.
V imenu gospodarskega sveta se
obračam na vse, ki lahko obnovo podprete s svojimi darovi, da bomo še
letos poplačali čim večji del stroškov
in se čim manj zadolžili. Na razpisih
tokrat nismo dobili dodatnih sredstev.
Iščemo tudi drugje. Prosim tudi za
molitev, da bi za našo župnijo zahtevno nalogo pripeljali do konca.
ŽUPNIJA SV. MIHALEA V KAMNJAH
IN NJENE CERKVE
Še je čas, da sebi,
vnukom in prijateljem
priskrbite knjigo o kamenjski župniji, njeni
zgodovini in cerkveni dediščini. Knjiga je bila darovana,
zato je vaš prispevek v celoti namenjen obnovi zvonika. Doslej smo z njo
zbrali 2.345,00. Knjigo lahko dobite v
župnišču ali zakristiji.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v petek v Črničah. Otroci in
starši, pridite in že pred mašo vodite
molitev rožnega venca.
Lepo je, ko otroci pridete tudi sicer
med tednom, in še prav posebej lepo,
ko ste v oktobru zraven pri rožnem
vencu, ponekod ste ga celo vodili
pred mašo.

STREŽNIKI
V nedeljo bomo pri maši v Črničah
med strežnike sprejeli nove velikodušne otroke. Vaje ta teden samo v
Črničah, v ponedeljek po verouku,
ob 17. uri. Hvala vsem dosedanjim
strežnikom in staršem za podporo.
Še kdo lahko ulovi vlak. V Kamnjah
bo sprejem 11. novembra.
DUHOVNA OBNOVA
Člani ŽPS obeh župnij ste dobili vabilo na duhovno obnovo za našo dekanijo. Vabljeni ste tudi vsi drugi sodelavci, bralci, pevci, molivci, člani
ŽGS … Naslov: Vedno se srečajmo z
nasmehom, kajti nasmeh je pričetek
ljubezni, vodi g. Ervin Mozetič. Prostori gimnazije v Vipavi, v soboto
od 9.00 do 12.15.

KRST OTROK
V nedeljo bosta v Kamnjah med sveto
mašo prejela krst:
Lovrenc Štrancar, sin Irene in Blaža,
Skrilje 72a
Lara Faganeli, hči Simona in Helene,
Vrtovin 105 (na novo priseljeni, dobrodošli v župniji).
Njuni družini priporočam v molitev.

MISIJONSKA NEDELJA
Prihodnja nedelja, 21. oktobra, je misijonska in 92.
svetovni dan misijonov.
Papež Frančišek je za letos naslovil svojo poslanico: »Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem.«
Nedeljsko nabirko bomo kot vsako leto
oddali za misijone.
Te dni je v Rimu škofovska sinoda
ZAKONSKA SKUPINA
mladih. Tudi ta pomembni dogodek
Srečanje tretje mlajše zakonske priporočam v molitev. Za mlade in siskupine je v torek ob 20.00, sreča- nodo bomo molili v četrtek pri večerni
nje druge skupine v sredo ob 19.45, adoraciji.
obakrat v Kamnjah.
Oktober je spet priložnost, da se k ZAKONSKI JUBILANTI
eni ali drugi skupini pridruži še kdo. Vsi, ki letos v črniški župniji obhajate
Zakonska skupina ni zaprta. Je izje- 5., 10., 15. … obletnico poroke, račumno pomembna spodbuda za skupno najte na obhajanje jubilejev, ki bo na
življenje v teh za odnose zahtevnih zahvalno nedeljo, 4. 11., v Črničah ob
časih. Da vam bo laže, kaj in kako, 9. uri. Zaradi števila se prijavite meni,
lahko pokličite mene ali pa regijske- lahko po sms ali na e-naslov. Prispevek
ga koordinatorja na št. 051 320 740. za stroške je 5€. Vabljeni vsi, tudi tisti,
Za romarske duhovne vaje v Me- ki ne boste dobili vabila.
džugorju od 28. do 31. oktobra je
avtobus poln, lahko pa se prijavite NAMESTO CVETJA
na čakalno vrsto, se skoraj vedno Ob pogrebu Vijolice Cigoj (1. 9.) ste za
sprosti še kakšen sedež.
cerkev v Malovšah zbrali in darovali 177
€. Hvala vsem darovalcem!
MLADI
V petek vabljeni na mladinsko srečanje ob 20. uri, ogledali si bomo nov
film. Na misijonsko nedeljo bo pri
maši petje s kitaro, pridite zraven.

