Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Batagelj,
Kamnje 38

GOJAČE ob 18.30
za †† Ladislava, Lidijo in
Stojana Cigoja, p. n. Kanada

Tajda,
spokornica

VRTOVIN ob 19.00
za † Alojza Nevredna,
Vrtovin 114 veroučna maša

ČRNIČE ob 18.30
za †† sorodnike, p. n.

sreda, 9. 10.,
Dionizij in tovariši,
mučenci

SKRILJE ob 19.00
za † Vido Rebek,
Skrilje 48

MALOVŠE ob 18.30
za † Stanka Cigoja in vse ††
iz družine, p. n. Malovše 32

četrtek,10. 10.,
Danilo (Danijel),
škof

KAMNJE ob 8.00
za †† Dušana in Cvetko
Slejko, Potoče 2

RAVNE ob 18.30
po namenu

petek, 11. 10.,
Janez XXIII.,
papež

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje v dober namen,
Vrtovin 55

ČRNIČE ob 18.30
po namenu,
Vrtovin 37

sobota, 12. 10.,
Maksimilijan Celjski,
mučenec

SKRILJE ob 7.30
v zahvalo in priprošnjo
Skrilje 71c

ČRNIČE ob 18.30
za †† starše

OSEMINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 13. 10.,
Koloman,
mučenec

zaradi pogreba jutranje nedeljske maše ne bo

Rožnovenska
Mati Božja

torek, 8. 10.,

v Črničah ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za žive in †† črniške duhovnike, p. n. molitvene skupine
KAMNJE ob 10.30
za † Dragico Podgornik, Skrilje 71

sedemindvajseta nedelja med letom,
rožnovenska
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Drobna vrvica rožnega venca
Apostoli so rekli
Gospodu:
»Pomnôži
nam vero!«
Gospod pa
jim je dejal:
»Če bi imeli
vero kakor
gorčično
zrno, bi rekli
tej murvi:
›Izruj se s
koreninami
vred in se
presádi v
morje,‹ in
bi vam bila
pokorna.
Lk 17,5–6

VRTOVIN ob 15.00
pogrebna za † Jelko Cigoj, Vrtovin 36

 Za konec
SUM – Učiteljica se obregne ob Janezka: »Janezek, včeraj si spet manjkal. Kaj se dogaja?« »Nona je
zbolela.« »Vsakič, ko manjkaš v šoli, je tvoja nona bolna. Ne verjamem ti!« »Veste, učiteljica, tudi pri nas
doma sumimo, da nona le igra.«
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

Ania Goledzinovska, mlada Poljakinja (pred dvema letoma je
nagovorila mlade tudi v Sloveniji) je kot otrok zrasla iz razpadlih in gnilih korenin. Razpadla družina, mama je vodila domov
druge moške, bila je zlorabljena. Mladost je te korenine še poglobila. Vstopila je svet manekenstva, blišča in slave. Danes bi
rekli, da pri taki vzgoji in taki družbi »nima šans«. In vendar
je zelo majhno zrno vere bilo dovolj, da so bile njene korenine
prestavljene »v morje«.
Zgodilo se je tisto, kar danes mnogi rečejo, da ni mogoče.
Ni več mogoče spremeniti moža, ženo, otroka. Ni več mogoče
rešiti zakon, ponovno izpolnjevati drug drugega. Ni mogoče
spremeniti to družbo, ki je taka in taka. Ne morem več spremeniti sebe, ker sem preveč vpet v vsakdanje obveznosti in
navade … Poskušam sekati korenine, vendar te kar poganjajo
iz globin. Še in še bi lahko našteli takšnih dvomov, ki nas delajo same in osamljene.
»Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje.« Ne gre
za običajno murvo, ampak za sikomoro, posebno vrsto Ficus
sycomorus. Znanstveniki ugotavljajo, da lahko njene korenine
ostanejo žive 600 let. Tudi če jih stalno sekaš, pridejo na dan.
Torej majno zrno lahko naredi nekaj, kar je nemogoče. Ania bi
se lahko vse življenje trudila in popravljala svoje korenine. Zdi
se mi, da to delamo mi, ko hočemo
spremeniti samega sebe. Starejši ko
sem, bolj čutim, kako udarjajo na
dan stare korenine. In bolj ko se bližam »Jeruzalemu«, bolj prihaja na
dan skušnjava, da se ne da nič narediti in se raje na nekaj nasloniti.
Zato učenci prosijo Jezusa nekaj,
kar jim ne more narediti: »Pomnoži
nam vero.« Še vedno mislijo – tako
kot mi – da je vera nekaj v nas,
naše stanje. Nekaj, kar lahko daš v
srce. Ne!

Vera je nekaj živega, premikajočega. Kdor je veren, ga bo življenje vedno znova spravljalo ven iz brlogov
na pot preizkušenj. Tudi starši otrokom vere ne morejo dati. Lahko jim
le pomagajo pripravljati prostor, da
bodo sprejeli Jezusa v svoje življenje. Vera se zgodi, ko v tvoje življenje vstopi drugi in ga ti sprejmeš.
Drobna in krhka vrvica rožnega
venca, »gorčično zrno.« je rešilo
evropske dežele, ko se je zdelo, da
jih bodo vpadi z Vzhoda preplavili in
uničili. Gorčično zrno je danes vrnitev
molitve iz cerkva v dom, hišo. Med
televizije, telefone, vožnje, papirje,
urnike. In ni treba veliko. Dovolj je
majhno. Molitev ne naredi čudeža.
Naredi pa prostor. Dva ali trije skupaj. Kako zelo to želim birmancem,
njihovim družinam in vsem drugim.
Jezus je, ki naredi čudež. Potem ko
ga lahko sprejmemo.
Če bi imeli, bi videli, kako se moje
osamljeno življenje s koreninami
vred prestavlja v morje, v skupnost,
povezanost. Zato je treba najprej
imeti to zrno, začeti. In potem bomo
to tudi videli.
župnik

SHOD V LOGU
Danes ob 17. uri, spoved od 16. ure.
Tema: Čuječnost in razločevanje.
MOLITEV DESETKE
Z oktobrom resno začnimo skupno
pobudo, desetka za nekoga. Vsak
večer izžrebajte eno družino in
zmolite zanjo. Velja za družine veroučencev in seveda za vse druge.
To je predragocen dar, ki nas rešuje mnogih zapletov. Taka vsakdanja
desetka bo povrnila veselje in privlačnost, brez tega je danes tež-

ko vztrajati pri redni
nedeljski maši in krščanskem življenju.
Sam sem se s 1. oktobrom odločil in vsak
dan
izžrebam
ter
zmolim posebej desetko za eno od družin.
V oktobru še poseben poudarek
molitvi rožnega venca pred mašo.
RITEM SRCA
Večer kakovostne in žive duhovne
glasbe v četrtek v dvorani v Šentvidu nad Ljubljano. Vabim mlade in
mlade po srcu. Odhod ob 18. uri
iz Ajdovščine. 21 nas je prijavljenih
od tod, še se pridružite, sporočite
do torka. Prispevek za prevoz 10 €.
Vstopnico 6 € vsem mladim častim.
Vračamo
se
pozno
zvečer.
Mladinskega srečanja v petek ni.
ROMANJE NA SVETO GORO
Gremo v soboto, 19. 10. Prijavite
se za avtobus, ki bo odpeljal popoldne ob 14. uri. Avtobus bo peljal nazaj tudi peš romarje.
Na romanje letos še prav posebej
vabim birmance. Skupno romanje
bo lepa priprava in nas bo povezalo.
STREŽNIKI
V oktobru se pridružite tudi novi strežnik.
Sporočite svojo željo. Novi strežniki
pridite v torek k veroučni maši v
Vrtovinu in se bomo dogovorili.
Srečanje za vse strežnike bo naslednji četrtek, 17.10. po maši.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v torek v Vrtovinu. Vabljeni straši in otroci. Je pa vsaka
delavni-ška maša zelo pomembna,
zato si vzemite čas.

ZAKONCI
Srečanje tretje, mlajše zakonske
skupine v torek ob 20. uri v Kamnjah. Poskrbimo za hrano v odnosih tudi v tem letu. Pridružite se.
VSESLOVENSKO SREČANJE LOČENIH
V soboto v Ljubljani pri Sv. Jožefu. Ob 9.30 maša, nato predavanje, pogovor po skupinah … Letošnja tema: Oče in mati po ločitvi.
Naj nikomur ne bo težko ali nerodno. Dragocena izkušnja za vse,
ki ste šli skozi to preizkušnjo. Več
na spletu.
TEDEN ZA ŽIVLJENJE
do nedelje, dogodke najdete na
spletu.
SKAVTJE
V soboto in nedeljo bodo v Kamnjah nastanjeni skavti iz stega
Ajdovščina, sodelovali bodo pri
maši v nedeljo.
IZLET V »NEZNANO«
V nedeljo, 13. 10. se bomo z avtomobili odpravili skupaj na popoldanski izlet v »neznano«. Zbor
ob 14. uri v Potočah.
ZAKONSKI JUBILANTI
Vsi, ki praznujete okrogle obletnice, lepo vabljeni na zahvalno nedeljo, 3. 11., k maši v Črniče. Sporočite, da vemo okvirno število.
ZUPETOV ZBORNIK
V nedeljo, 13. 10., ob 17. uri na
ŠGV predstavitev življenja prof. Janeza Zupeta, posvečenega Besedi.
ŠTUDENTSKA MAŠA
za študente ob začetku študijskega leta bo v Kopru v cerkvi sv.

Ane 8. 10. ob 20. uri. Študenti vabljeni, da se pridružite dejavnostim v
Kopru, Ljubljani in drugih mestih. Najdete na www.katoliskamladina.si
NABIRKE
Na šagri v Kamnjah smo pri nabirki
za zvonik zbrali 545,10 €. Ostaja še
3.300 € dolga. Hvala za vaše darove.
TEČAJ MOLITVE
Bo v Križu v kapeli samostanske cerkve. 1. srečanje: 18. 10., potem še 29.
11. in 20. 12., vedno od 8. do 21. ure.
Voditelj Boštjan Hari. Prijave in vprašanja: info@salom.si ali 041 296 509.
Pred nami je:

• sobota, 19. 10., romanje na Sveto Goro;
• nedelja, 20. 10., misijonska nedelja; Terčeljev shod;
• nedelja, 27. 10., hvaležnica, celodnevno
češčenje v Črničah;
• nedelja, 3. 11., zahvalna nedelja, praznovanje jubilantov v Črničah.
• sobota, 9. 11., srečanje za birmance v Vipavi.

SV. TEREZIJA IZ KALKUTE
O DRUŽINSKI MOLITVI
"Vam lahko nekaj svetujem? Poživite družinsko molitev, kajti družina, ki ne moli skupaj, ne obstane.
Prepričana sem, da še nikoli ni bila
tako velika potreba po skupni molitvi kot danes."
"Če družina moli, jo molitev vedno
bolj povezuje. Zberite se k skupni
molitvi, čeprav samo za pet minut.
Iz nje boste prejemali moč in poživljala bo vašo ljubezen."
»Slišimo o toliko razdrtih družinah in
… kje? Zakaj je to? Zato, ker nikoli ne molijo skupaj. Nikoli niso eno
v molitvi … in pozabili smo, da nas
Bog ljubi, da smo bili ustvarjeni za
večje stvari …«

