Bogoslužje:
ponedeljek, 31. 8., KAMNJE ob 19.00
Pavlin,
za † Nives Krašna,
škof
p. n. Kamnje 1a

GOJAČE ob 19.00
za † Verico Čermelj in
† Renata, p. n. Gojače 36

torek, 1. 9.,

ČRNIČE ob 19.00
za † Bogdano Slejko in
† Stanislavo Klemše,
p. n. Črniče 63b
MALOVŠE ob 19.00
za †† Vijolico in Stanka
Cigoj in vse †† iz družine,
Malovše 32
RAVNE ob 19.00
po namenu
v Črničah večerna adoracija
med 21. in 22. uro

Tilen,
opat

VRTOVIN ob 19.00
Bogu v čast in zahvalo,
Vrtovin 29a

SKRILJE ob 19.00
za † Stanislava Možina,
Skrilje 83
od 18.30 možnost za spoved
SVEI PAVEL ob 18.30
četrtek, 3. 9.,
Gregor Veliki,
v zahvalo in priprošnjo
papež, cerkv. učitelj za vse zakonce
možnost za spoved ali pogovor
v naravi
prvi petek, 4. 9., VRTOVIN ob 19.00
Rozalija Siciljska,
za † Majdo Capuder,
spokornica
Vrtovin 78a
od 18.30 spoved,
po maši češčenje
ni svete maše
prva sobota,

sreda, 2. 9.
Antonin,
mučenec

5. 9.,
Mati Terezija,
redovnica

23. NEDELJA
MED LETOM,
6. 8.,
angelska,
Zaharija,
prerok

ČRNIČE ob 19.00
za † Karla in Pavlo Valič ter ††
stare starše, p. n. Črniče 61a
od 18.00 češčenje in spoved

ČRNIČE ob 19.00
za †† Pavlo, Ivana, Jolando
in Vidota Kodriča,
p. n. Črniče 70
SKRILJE ob 7.00 blagoslov šolskih torb pri vseh mašah
za †† starše Podgornik, Skrilje 71d
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † redovnico Gabrijelo in Stanka ter Niko Rebek,
p. n. Gojače 36
KAMNJE OB 10.30
za †† Franca in Jožefo Podgornik, Vrtovin 16a

 Za ko nec
RECEPTI – Kako se začnejo gorenjske kuharske knjige? »Sposodiš si …«

dva
dv
ain
indv
dvaj
dv
ajse
aj
seta
ta ned
edel
elja
el
ja med let
etom
om
30. avgusta 2020
35/2
/ 0

Svoje
Dokler ti gre vse dobro, običajno vera še ne postane nekaj
osebnega, duhovnega, globljega. Ko pa pride trpljenje in se
»Kdor
le v trenutkih trenutne potrebe obračaš na Boga, to tudi še
namreč
ni nujno osebna vera. Kaj je torej vmes med enim in druhoče regim?
šíti svoje
Koliko kristjanov je ostalo na stopnji, da občasno potrebuživljenje,
jejo le kakšen blagoslov. Religiozen človek priznava nadnaga bo
ravno, vendar to še ni vera. Boga potrebuješ občasno, vmes
izgubil;
kdor pa
pa živiš svoje zasebno življenje.
izgubi
In v tem smislu Jezus govori, da »kdor hoče rešiti svoje
svoje
življenje, ga bo izgubil.« Za sodobna ušesa je to pretrdo,
življenje nesprejemljivo. »Morali bi drugače prevesti,« mi je nekoč
zaradi
nekdo dejal.
mene, ga
Pa tudi verni kristjani te besede ne slišimo več pravilno.
bo naKakor
da moraš veliko trpeti in sploh nič živeti svojega žišel.«
vljenja.
Toda izgubiti »svoje« življenje ne pomeni nujno, da
(Mt 16,25)
da te ubijejo, ali da popolnoma izgoriš za druge. Ne velja
samo za misijonarja, ki se je res povsem posvetil drugim
nekje na drugi celini. Lahko sem duhovnik, ki služi drugim,
vendar s tem še vedno hočem
rešiti »svoje« življenje. Lahko
živim lagodno, zase ali pa se
žrtvujem in mislim, da bom s
tem dobil veliko plačilo v nebesih. Z obojim še vedno rešujem
Odlomki
le svoje majhno življenje kot
Božje besede
na naslednjo
posameznik. Trudim se za ljunedeljo:
bezen, vendar še nisem odkril
Ezk 33,7–9
Rim 13,8–10
resnične ljubezni.
Mt 18,15–20

Koliko preprostih ljudi dela iz dneva v dan in ne misli na kariero. Koliko pa je »duhovnih« ljudi, ki želijo
delati duhovno kariero. Koliko skritih duš živi »pripadnost«. Vedo, da
so del Jezusove zgodbe. Vedo, da
najprej Bog potrebuje njih in šele
nato oni Boga. Ti so izgubili svoje
življenje in zato so ga našli. Eno
je, da prideš »dobro skozi«, drugo
je, da se daš Bogu na razpolago in
ne veš, kaj te me to hojo vsak dan
čaka.
Peter je Jezusu želel, da bi »prišel
dobro skozi« in zato je doživel hladen tuš. Jezus ga je spomnil, da še
veno razmišlja po človeško.

Knjige in vpis lahko vsak dan med
tednom, pred in po maši ali po dogovoru. Starši, zakonci vabljeni v
četrtek po blagoslov na Svetega
Pavla.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom. Bolnih in
starejših ta konec tedna ne obiskujem.

MAŠA ZA ZAKONCE
NA SVETEM PAVLU
Vabljeni v četrtek na Svetega Pavla k preprosti delavniški maši za
vse zakonce ob 18.30, zunaj. Maša
je sicer povezana z regijskim srečanjem parov Družina in življenje.
župnik
Vabljeni prav vsi zakonci. Pri maši
blagoslov staršev ob začetku noVEČERNE MAŠE
vega šolskega leta.
Odslej tudi v Kamnjah ob 19. uri. Seveda vabljeni tudi vsi drugi!
Jutranja nedeljska do konca septembra ostaja ob 7. uri. Kjer bo le
BIRMANCI
mogoče, bomo imeli tudi na proBirma bo po predvistem, kjer ob primerni razdalji ni
denem novem datupotrebno imeti mask. Hvala, ker
mu, v soboto, 3. okste resno vzeli ukrepe, oddajanje
tobra. Želim vam, še
telefonske številke na nedelje in posebej novopečenim dijakom, da
praznike.
povezani z Bogom začnete nove
šolske poti. V pripravi na birmo se
BLAGOSLOV
najprej resno vključite v redno boŠOLSKIH TORB
goslužje.
V nedeljo, 6. 9., bo pri
vseh mašah blagoslov ROMANJE
šolskih torb. Prinesi- V soboto bomo z ekipo katehite jih in položite na tla stinj poromali na grob Magdalene
pred oltar. Prosimo blagoslova za Gornik in na druge kraje na Kočenove izzive.
vskem.
V tem tednu še ne bo srečanj, star- Župnijsko romanje je letos, žal,
ši imate mnogo skrbi. Vabim pa odpadlo zaradi omejitev pri prevovas, da se resno vključite v redno zu in zbiranju. Upajmo, da bomo
bogoslužje.
kmalu spet lahko romali.

STIČNA MLADIH
bo letos drugačna, na 34 krajih po Sloveniji. Tretjo soboto v
septembru, 19. 9., v naši bližini
v Vipavi. Na spletni strani dobite
podrobnosti in se prijavite, čim
prej, zaradi omejitev bo lahko
število omejeno. Zaradi razmer
so nujne vnaprejšnje prijave, le
do 13. 9.
VEČERNA ADORACIJA
ob četrtkih zvečer, ko je oznanjeno. Namenjena je umiritvi in molitvi med glasbo, Svetim pismom
in tišino pred Najsvetejšim. Lepo
vabim. Vsak lahko med uro pride
in odide kadar koli.
PASTORALNI TEČAJ
V torek, 1. septembra,
bo v Kopru, na Markovcu
pastoralni tečaj s temo:
Kaj je čas epidemije prinesel in
kaj odnesel v našem pastoralnem razmišljanju, načrtovanju in
delovanju. Vabljeni, kogar zanima, predavanja in okrogla miza
od 9. do 13. ure.
KRST OTROK
V septembru bo spet skupna priprava za starše, ki želite krstiti
prvega otroka. Priprava bo v torek, na Marijino rojstvo, 8. septembra, ob 20. uri v Šturjah.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 4.
oktobra. Javite se Marku Sabotiču na: marko.
sabotic@gmail.com; 051 677 727.

PETJE
Dekleta, ki boste letos
obiskovala 9. razred, in
starejša, vabljena, da
se pridružite dekliškemu
mladinskemu zborčku. Javite se Zali Bratina na: zalazala.b@
gmail.com. Uro in dan boste še določili.
Vabim, da se pridružite trudi odraslemu pevskemu zboru v Kamnjah
in Črničah ter otroškemu zborčku v
Črničah (ob nedeljah po maši).
KPŠ
Katehetsko pastoralna šola vpisuje
do 25. septembra. Lepo vabim, da
se še kdo ojunači. Šola ni namenjena samo za katehiste v župniji, poglobitev in širjenje znanja za vsakega s končano srednjo šolo.
NABIRKE
Pri nabirki na šagri v Gojačah ste darovali in zbrali 586 evrov. Na šagri v
Malovšah 9. 8. ste za potrebe cerkve
v Malovšah zbrali 223,40 evra. Hvala
za delo in darove!

