Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 9.,

štiriindvajseta nedelja med letom

VRTOVIN ob 19.00
za † Tino Čermelj,
Vrtovin 24

GOJAČE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo za zdravje,
p. n. Gojače 37
ČRNIČE ob 19.00
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. Črniče 24

sreda, 18. 9.,

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d

MALOVŠE ob 19.00
za † Danila Brankoviča in vse
†† Brankovič, p. n. Črniče 79c

četrtek, 19. 9.,

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo dobrotnikom,
p. n. Potoče

ni maše na Ravnah

Andrej Kim in drugi
Korejski mučenci

VRTOVIN ob 19.00
za † Vido Šatej,
Vrtovin 68

ČRNIČE ob 16.00
pogrebna za † Vincenca
Cernatiča,Ravne 4

sobota, 21. 9.,

V Stični: za vse mlade

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 78a

Kornelij in Ciprijan,
mučenca

torek, 17. 9.,
Robert Bellarmino,
škof in cerkveni uč.
Ariadna,
mučenka

Januarij,
škof in mučenec

petek, 20. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Borisa, Janija in Pavlo
Petrovčič, Kamnje 1a

Matej,
apostol in evangelist
PETINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Slomškova, 22. 9.,
Mavricij,
mučenec

v Črničah večerna adoracija
od 20.20 do 21.00
(srečanje za starše ob 20.00)

KAMNJE ob 7.00
Bogu in Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Vrtovin 36
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Fišer in Hvalič, p. n. Gojače 3c
KAMNJE ob 10.30
za †† Viktorja in Vido Krt, Kamnje 2a
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Blizu
Tisti čas so
se Jezusu
približevali
vsi cestninarji in grešniki, da bi
ga poslušali. Farizeji in
pismouki pa
so godrnjali
in govorili:
»Ta sprejema grešnike in jé
z njimi.«
Tedaj jim
je povedal
tole priliko:
»Kdo izmed
vas, ki ima
sto ovac, pa
izgubi eno
od njih, ne
pusti devetindevetdesetih ...«
(Lk 15,1–4)

 Z a kone c
SKUPAJ VEN – Mož z nasmehom hodi za žaro svoje žene. Znanec pristopi in mu reče: »Si pa res čuden.
Za pogrebom svoje žene se smeješ, namesto da bi žaloval.« Mož mu odgovori: »Kaj pa morem.
Veš, danes je prvič, da sva šla skupaj ven in se ne kregava.«
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
Am 8,4–7
1 Tim 2,1–8
Lk 16,1–13

Rad se spominjam tistega dogodka v cerkvi, ko mi je bilo
šestnajst let. In hvaležen sem zanj. Sredi maše po evangeliju
sem za nekaj trenutkov doživel globoko srečo. V solzah sem
se spustil na tla. Ta globoki spomin nosim s seboj. Ostaja tudi
takrat, ko Boga ne čutim blizu.
Takrat sem doživel bližino. Nekaj neverjetnega je, pa vendar sem za nekaj trenutkov vse ljudi okoli sebe prepoznal kot
bližnje. Tako zelo blizu so mi bili, čeprav skoraj nobenega nisem poznal. Verjamem, da je to majhen dotik nebes. Tako se
živi tam. In še vedno se mi kdaj zgodi, da kakšnega človeka
mimogrede za nekaj trenutkov vidim kakor v luči. Neverjetno
lepega. Čeprav ni na zunaj nič posebnega. Velika milost je,
da drugega lahko vidiš vsaj delček tako, kot ga vidi Bog.
Blizu ali daleč. To je glavno razpotje kristjanov v sodobni
družbi. In pripoved o Očetu in izgubljenem sinu govori o tem.
Luka namreč naredi uvod in v njem pove, da so se Jezusu
»približevali vsi cestninarji in grešniki. Farizeji in pismouki pa
so godrnjali in govorili …« So tisti, ki se želijo približati, in so
tisti, ki »delajo, kar je prav,« vendar so daleč. Ko na primer
kričim na drugega, je ta lahko blizu. Vendar kričim zato, ker
je razdalja med najinimi srci.
In mlajši sin je šel in bil daleč. Starejši sin je bil vedno
doma in blizu Očeta. Na koncu se izkaže, da Očeta ni poznal.
Bil je doma in ga ni poznal. In potem tudi bratu ni mogel biti
blizu in ga sprejeti. Mlajši sin
je prišel. Hotel se je približati.
Fizična bližina z Očetom še ni
bila dovolj. Bližina v srcu se
je zgodila potem.
Tako tudi mi kristjani prihajamo blizu. Toda bližina z Bogom se ne zgodi kar tako. Bog
nas potrebuje kot grešnike,
da bi nas vključil v svoj načrt.

Lahko pa se samo trudimo kot starejši sin, smo blizu in vendar Oče
ostaja daleč. Odkrivam, da je danes za nas kristjane največja zanka
tako imenovani pelagianizem. Vse
ostaja na nas. Sami se želimo bližati Bogu, ne dovolimo pa, da bi se
Bog približal nam. Mislim, da je to
najbolj preﬁnjena hudičeva past za
verne kristjane.
Evangelij pove, kako se je končala pot mlajšega sina. Ne pove pa,
kako je bilo s starejšim. Pove, da
ni mogel praznovati. Za mesece, ki
so pred nami, vas želim povabiti: Ni
vse na nas. Dovolimo najprej bližino. Dovolimo, da Bog začne delati
v nas.
župnik

ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje župnijskega pastoralnega sveta v Kamnjah v ponedeljek ob 20. uri.
Srečanje v Črničah naslednji ponedeljek.
MOLITVENA
NAVEZA DRUŽIN VEROUČENCEV
Birmanci in drugi otroci so te dni pripravljali molitvene škatlice. Ta teden
bodo zbrane in jih bodo
prinesli nazaj v vaše
domove. Prinesli bodo
tudi napotek.
Molili bomo drug za
drugega. Družina za
drugo družino. Zelo dobro se zavedam, da je
bitka s časom doma neizprosna. Vem, da včasih skoraj samega sebe
ne uspete dohitevati. In vendar vedno bolj verjamem, da je mogoče.
Skupaj s katehetinjami vam zato
prihajamo naproti in vam želimo
pomagati. Vsi potrebujemo kon-

kretne vezi in navade, potem steče.
Čez leto bodo v oznanilih tu in tam
razmisleki o krščanski molitvi danes.
Zaenkrat vse starše
prosim, da zadevo
vzamete resno.
Čemu, zakaj?
Z leti ugotavljam, da
brez izkušnje molitve v domačem
okolju vse drugo izgubi privlačno
moč. Normalno pa je, da je doma
tudi nerodno začeti znova. Toda
samo molitev pred jedjo je premalo.
Sodoben način življenja nas je pripeljal k temu, da je vse grajeno na
nas. Tudi verska vzgoja je postala
vedno bolj naše prizadevanje, nalaganje obveznosti. Starši pa kljub
želji ne zmorete več vsega.
Vendar krščansko življenje je
nekaj drugega,
je
Kristusovo
življenje v nas.
S
preprostim
stikom, ki nastane s ponavljanjem
besed, omogočimo prostor in čas,
da lahko Sveti Duh v nas znova uresniči Kristusovo življenje.
Videli boste, da to res deluje! Zato
vas zelo prosim, da ste korajžni.
Samo začetek je težak.
Kako?
Vsaka družina bo vsak večer molila za eno ali vse družine sošolcev
vašega otroka. V pomoč vam bodo
molitvene škatlice. Nekdo moli za
vas. Vaš odgovor je, da tudi vi molite za nekoga. Ne delajmo velikih
projektov, ampak samo skromnih 5
do 10 minut časa. Prej in potem gre
vsak po svoje. Zato je najbolj primerna desetka. Samo ponavljanje

desetih zdravamarij. Eden naprej,
drugi za njim. Ne boste vedno v
miru in pogovoru. Prej nasprotno.
Marsikaj bo šlo narobe. Ne imejte
zaradi tega slabih občutkov. Samo
vztrajajte naslednji dan preprosto
in pogumno.
STIČNA MLADIH
Prijavljenih nas je 17. Še vabim,
da se pridružite, od devetošolcev
do študentov. »Tukaj sem, zgodi
se.« Program bo bogat za vse.
Odhod avtobusa v soboto ob 7.
uri z avtobusne postaje v Ajdovščini. Prevoz stane 9€, 5€ pa na
poti oddate za organizacijo in v
skupni dobrodelni namen. Prijave
do torka zvečer, potem se kombinira samo še zapolnjevanje prostih mest.
Lepo bo, bodi zraven.
BLAGOSLOV KAPEICE
v nedeljo takoj po sveti maši
bomo v Črničah blagoslovili obnovljeno kapelico Svete Trojice na
ratpotju za Ravne z novo podobo.
PROGRAM ZA
OTROKE IN MLADOSTNIKE
Popoldne v Kamnjah, ki deluje v
okviru Škoﬁjske Karitas Koper, se
bo izvajal tudi v letošnjem šolskem letu ob sredah od 17.30
do 18.30.
Uvodno srečanje za prostovoljce bo v veroučni učilnici v sredo,
18. 9., ob 16. uri, otroci pa ste
vabljeni naslednjo sredo, 25. 9.,
ob 17.30, ko bomo začeli s programom. Program ponuja kakovostno preživljanje prostega časa
z ustvarjalnimi delavnicami, po
potrebi tudi učno pomoč.

SREČANJE ZA STARŠE
V četrtek bo skupno srečanje staršev
5., 6. in 7. r. za obe župniji. Dobimo se
ob 20. uri v cerkvi v Črničah. Nadaljujemo z adoracijo do 21. ure. Bolj
kot dolge govore potrebujete počitek
v tihi molitvi ob glasbi. Vabljeni seveda tudi drugi.
MOLITEV ZA BIRMANCA
Spet vas prosim, da prevzamete skrito začasno botrstvo in z osebno molitvijo v tem letu spremljate enega in
njegovo družino. V Črničah je 12, v
Kamnjah 17 mladih na poti birme. Pridite po podobico.

Sveto pismo kot mobilni telefon
Kaj, ko bi s Svetim pismom ravnali
kot z mobilnim telefonom?
- imeli bi ga vedno v torbi ali žepu;
- večkrat na dan bi ga vzeli v roke;
- hitro bi se vrnili domov ali
tja, kjer bi ga pozabili;
- uporabljali bi ga, da bi osrečili
prijatelje s sporočilom;
- z njim bi ravnali kakor da ne moremo
živeti brez njega;
- vsakemu svojih otrok bi ga podarili.

Razlika med Svetim pismom
in mobilnim telefonom
- Sveto pismo ne pozna težav z omrežjem;
- omogoča vedno dobro povezavo,
ne glede na to, kje smo;
- ni ga treba polniti in plačevati naročnine;
- nudi neomejeno število
pogovorov in sporočil;
- ne pozna nevarnosti, da se
povezava nenadoma prekine.
Zgodbe kažejo novo pot, Ognjišče 2018,75.

