Bogoslužje:
ponedeljek, 30. 9.,

KAMNJE ob 19.00
Hieronim,
v zahvalo za življenje,
duhovnik, cerkveni uč. Kamnje

GOJAČE ob 18.30
za †† Slavko in Tonija Čibeja,
p. n. Kamnje 5a

torek, 1. 10.,

VRTOVIN ob 19.00
Terezija Deteta Jezusa, za † Stanka Lozarja,
devica, cerkvena uč. Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 18.30
za † Darinko in
vse †† Kosovel, Črniče 46

sreda, 2. 10.,
Angeli varuhi

MALOVŠE ob 18.30
na čast angelom varuhom,
p. n. Malovše 37

SKRILJE ob 19.00
za zdravje

KAMNJE ob 19.00
za †† Jožeta in Minko
Rodman, Potoče 68
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje
prvi petek, 4. 10.,
VRTOVIN ob 19.00
Frančišek Asiški,
za † Majdo Capuder,
redovnik
Vrtovin 78a
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje
prva sobota, 5. 10., SKRILJE ob 8.00
Marija Favstina
za †† starše Kante,
Kowalska, redovnica Skrilje 77
od 7.30 spoved in češčenje
SEDEMSKRILJE ob 7.30
INDVAJSETA
za † Emo Rovtar, Skrilje 1
četrtek, 3. 10.,
Kandida,
mučenka

NEDELJA
MED LETOM,
rožnovenska, 6. 10.,
Bruno,
redovnik

ni svete maše na Ravnah
v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

možnost za spoved in pogovor
ČRNIČE ob 18.30
za † Lojzko Peršič in vse
†† iz družine, p. n. Črniče 25
od 18.00 možnost
za spoved in češčenje
ČRNIČE ob 18.30
za † Marija Kosovela,
p. n. Črniče 84

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Marjana Fišerja, p. n. Črniče 24
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefo Podgornik, Vrtovin 16a

šetindvajseta nedelja med letom

29. septembra 2019
št. 39/19

Prav pri vratih
Bil je bogatin, ki se
je oblačil v
škrlat in tančico ter se
dan na dan
sijajno gostil. In bil je
neki revež,
po imenu
Lazar, ki je
ležal pri njegovih vratih,
poln čirov,
in se je želel
nasititi s
tem, kar
je padalo z
bogatinove
mize , in
celo psi so
prihajali in
lizali njegove rane. Revež je umrl,
in angeli so
ga odnesli v
Abrahamovo
naročje.
Lk 16,19–21

 Za konec
POKLEK – »Včeraj sva se z ženo skregala. Toda nazadnje je le pokleknila in prišla po vseh štirih k meni.«
»Res? Kaj pa je rekla?« »Ali boš že prišel izpod postelje, ti reva!«
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
Hab 1,2–3;2,2–4
2 Tim 1,6–8.13–14
Lk 17,5–10

Z dobrinami tega sveta si lahko pridobimo prijatelje, živimo
odnose, ki bodo šli na ono stran smrti. Jezusova prilika prejšnje
nedelje se nadaljuje v današnjo.
Zaman je ponavljati molitvene obrazce, če tvoj pogled ne vidi
drugega. Nobena pobožnost me ne bo rešila, če se ne pustim
Bogu voditi. Zadnje čase vam tako piham na dušo glede molitve. Pa se mi zdi, da je v nas še vedno živa neka zgrešena
predstava, da si bomo z molitvijo pridobili »točke zvestobe«.
Kot v Mercatorju. Nekaj si bom zaslužil, pridobil. Pa pri molitvi
sploh ne gre za to.
Lahko si mislim, kako sem fajn in dober, a v resnici sem zelo
sam. Bogataš je bil zelo sam. Verjetno tega ni vedel. Šele preizkušnja (ogenj) pokaže, koliko smo sami. Jezus nič ne pove,
ali je bil pošten, dober ali slab. Lahko, da je bil religiozen, spolnjeval vse zapovedi. Lahko je od premoženja celo dajal za uboge. Nič ne vemo. Samo to, da je bil bogat.
Gostil se je in oblačil v škrlat. Samo obleka in hrana. Dobrine, ki jih je Bog ustvaril pred šestim dnem, pred človekom. In
zgodi se, da tudi mi živimo in ostanemo samo pri tem. In smo
pokopani. Lahko smo krščeni, pa ostanemo pri naravi. Krst in
drugi zakramenti ti torej ne pomagajo, če nisi na tem svetu
začel živeti na Božji način. Krščen si v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. Torej iz sebe v življenje drugega, v odnose. Iz šestega v
osmi dan.
Bogataš je bil pokopan. Torej dan v
zemljo. Iz narave v naravo. Lazar pa
je bil »spremljan« v naročje. Drugi
so ga sprejeli (nebesa). Bil je revež,
na koncu pa bogat, ker se je znašel
v odnosih. Bogataš pa je bil res revež. Imel je stvari, ni imel drugega.
Bogataš bi lahko prišel na drugo

stran prepada. Skozi prepad smrti.
Rešitev, lestev je bila prav pri njegovih
vratih. Čisto blizu. Vendar je ni videl.
Ali še vidimo drug drugega v tem
svetu? Še vidimo drug drugega, ko
molimo in smo pri maši? Ni se treba
jeziti na pametne telefone. Tudi brez
njih skoraj ne vemo, kakšne barve oči ima drugi. In tako ostanemo
pri petih dneh stvarjenja. Samo pri
naravi. Šesti dan nam je Bog vdihnil
duha, da bi lahko živeli ljubezen, živeli po Božje. To je pobožnost!
Molitev je torej potrebna zato, da
nam odpre oči. Da bi vidne stvari
»videli« in uporabili za pot onstran
smrti. Da bi nas dobrine, služba,
obleka, hrana … spomnili na drugega. Po molitvi (pogovoru, stiku) Bog
v nas rojeva življenje, ki je že onkraj smrti. Zgodi pa se, da nas vidne
stvari priklenejo le na nas same. In
to je bogataš iz Jezusove prilike.
Prav blizu, pri domačih vratih ti Bog
pušča rešitev. Lahko smo bogataši,
čeprav nimamo veliko denarja. In
lahko je pri vratih Lazar, ki ni brez
hrane in obleke. Ogenj, preizkušnja,
moteči človek. Morda se sprašuješ,
zakaj te je to doletelo. Morda ti Bog
dopušča ogenj na tej strani, da te rešuje zaslepljenosti in ne bi pristal v
ognju samote na drugi strani.
župnik

ŠAGRA V KAMNJAH
Danes bo prestavljeno praznovanje v Kamnjah: po maši kava, odprtje razstave, nakup srečk. Ob 14.
uri mini otroška olimpijada. Ob 16.
uri litanije in blagoslov, potem praznovanje na igrišču.

ČAS ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je posebej posvečen
tej molitvi. Letos vas še prav posebej vabim, da vpeljete desetko v
svoj dom. Trdno sem prepričan, da
je to trenutno najmočnejše orožje
in najmodrejši odgovor na razmere
okoli nas. Verjemite mi, da desetke
rožnega venca delajo čudeže. Satan
se bo zelo potrudil in nagajal, da
vam ne bi uspelo, vendar je treba
v začetku samo vztrajati in ostati
čim bolj preprosti. Majhna špranjica
je dovolj, da Bog začne delovati. In
prav 5 minut časa ene desetke je ta
mala špranjica. Priporočam branje
uvodnika v zadnjem Ognjišču: Gregor Čušin pove, da
je rožni venec kakor
spuščanje zmaja.
SVETA MAŠA
Jutranja nedeljska
maša bo odslej ob 7.30. V oktobru
se še posebej potrudimo, da pridemo prej in se pridružimo skupni molitvi rožnega venca 20 minut pred
mašo. Veroučenci vodite molitev
skupaj v nedeljo, ko je na vrsti vaš
razred za sodelovanje.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in redni spovedi.
Adoracija v četrtek od 21. do 22. ure,
pridete in greste kadar koli. Vmes
možnost za pogovor in spoved.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V Črničah v petek, tokrat popoldne, po
14. uri, v Kamnjah v soboto dopoldne.
MLADI
Zelo vas vabim na glasbeni dogodek
Ritem srca; gremo v četrtek, 10. oktobra, proti večeru. Enajst nas je že.
Animatorji in drugi mladi ter birman-

ci prispevate samo za prevoz. Na
spletni strani si oglejte več o tem.
Za mlade je nova spletna stran z
zbranimi dogodki in vsebinami:
https://katoliskamladina.si/

VEČER POD ČAVNOM
V četrtek ob 20. uri v domu krajanov
v Ajdovščini večer z naslovom »Ora et
labora« o vzgoji otrok in mladih z gostjo s. Rebeko Kenda. Lepo vabljeni.

PEVSKE VAJE
Imaš
dar
petja?
Maše brez glasbe bi
bile suhe. Petje je služenje. Brez
služenja pa ni nobene skupnosti.
Zato te zelo vabim k petju. Pevske vaje v torek v Črničah in v
petek v Kamnjah ob 20. uri. Povabite se med seboj.
Otroci, pridružite se v Črničah v
nedeljo takoj po maši, v Kamnjah
pa letos mesečno, v petek pred
tretjo nedeljo v mesecu.

SHOD V LOGU
V nedeljo ob 17. uri, spoved od 16.
ure. Tema: Čuječnost in razločevanje.

ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine
v petek ob 20. uri v Črničah. Poskrbimo za hrano v odnosih tudi v
tem letu. Pridružite se novi mlajši
in starejši pari k eni od skupin.
ROMANJE NA SVETO GORO
Letos bomo poromali na Sveto
Goro skupaj v soboto, 19. oktobra. Peš romanje ob 7. uri, avtobus popoldne, sveta maša ob 16.
uri. Že sedaj vabljeni!
SVETO PISMO NA PAMETNEM TELEFONU
Svetopisemska družba je v teh
dneh dala na voljo slovensko različico aplikacije Sveto pismo YouVersion za branje in premišljevanje Božje besede. Namenjena
je za pametne telefone in tablice.
V aplikaciji si med drugim lahko
popolnoma brezplačno prenesete
celoten Slovenski standardni prevod. Aplikacija je na voljo brezplačno v GooglePlay ali AppStore.

DRUŽINE VEROUČENCEV
V tem tednu res poskusimo vsi začeti s kratko večerno skupno molitvijo drug za drugega. Bodite pogumni. Obrestovalo se vam bo pri
času. Iz škatle izžrebate ime in njegovo družino z molitvijo prestavite v
drugo škatlo. Podrobno razlago ste
dobili, dobite jo tudi na spletni strani. Vztrajajte, tudi ko ne morete biti
vsi skupaj.
Mlajši otroci lahko tudi narišete,
kako Marija sprejema družine pod
svoj plašč. Risbice pošljete na Mavrico ali prinesete k verouku. Nekaj
je že objavljenih na strani.
Kaj je molitev?
(odgovori otrok 4. razreda)
MOLITEV je:
• ko prosiš Boga;
• ko moliš;
• da spoštuješ Boga, moliš in hodiš
k maši;
• da sodeluješ pri maši;
• pogovor z Bogom;
• da moliš za nekoga;
• da kadar moliš za nekoga, misliš
nanj;
• rožni venec;
• mikrofon, da nas Bog lahko sliši;
• dolžnost, čast.
Torej imamo čast, da se lahko v
molitvi pogovarjamo z Bogom, našim Stvarnikom.

