Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 8.,
Regina,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za †† Valerijo in Jožefa
Lozarja, Kamnje 10a
spoved od 18.15

Marijino rojstvo,
mali šmaren

KAMNJE ob 9.00
v čast in zahvalo Materi
Božji, Vrtovin 17a

sreda, 9. 9.
Peter Klaver,
misijonar

VRTOVIN ob 19.00 (zunaj)
za †† Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a
SKRILJE ob 19.00 (zunaj)
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d spoved od 18.15

torek, 8. 9.,

četrtek, 10. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Krašna,
Kamnje 10
spoved od 18.30

petek, 11. 9.,

VRTOVIN ob 19.00 (zunaj)
za † Marijo Lozar,
Vrtovin 128, 8. dan

Nikolaj Tolentinski,
spokornik

Bernard in
Bonaventura,
redovnika

GOJAČE ob 18.00
na čast Materi Božji
in dušam v vicah v zahvalo
in priprošnjo, p. n.
ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Bovcon in vse
†† iz družine Gojače 3c
spoved od 17.15

Rešiti brata
MALOVŠE ob 18.00
za † Harija Fajta,
p. n. Malovše 16
RAVNE ob 18.00
po namenu
v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure
ČRNIČE ob 18.00
za †† brate in sestre
Podgornik, p. n. Črniče 3
spoved od 17.30

sobota, 12. 9.,
Marijino ime

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Čermelj,
Skrilje 37

24. NEDELJA
MED LETOM,
13. 8.,
Janez Zlatousti,
škof in cerkveni
učitelj

VRTOVIN ob 7.00 molitev za duhovne poklice pred svetimi mašami
za † Ivano Copič, Vrtovin 123, 30. dan

ČRNIČE ob 18.00
za †† Poldko in Franca
Ušaja, p. n. Črniče 2

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Iva in †† starše Leban, p. n. Črniče 79
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rodman, Potoče 68
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OBLJUBA – Ko je Bog ustvarjal ženam može ... je ženam obljubil, da bodo lahko dobre, idealne može našle v čisto vsakem kotičku sveta. In ko je
ustvarjal možem žene, je možem obljubil, da bodo našli idealne žene v vsakem kotičku sveta. – Potem je pa naredil Zemljo okroglo ...

»Ko sem prvič srečal mater Terezijo,« pripoveduje neko od njenih dobrih prijateljev, »me je prevzel njen prodorni pogled. Vprašala me je: 'Koliko ur moliš?' To me je presenetilo. 'Mati, od vas
»Rebi pričakoval, da me vprašate, koliko naredim dobrega in koliko
snično,
ljubim uboge. Zakaj me sprašujete, koliko ur molim?'
povem
vam:
Mati Terezija je vzela moje roke v svoje, mi jih stisnila in mi zauKar koli
pala: 'Moj sin, brez Boga smo preveč ubogi, da bi mogli pomagati
boste za- ubogim.'«
vezali na
Zanimivo, da to poglavje iz Matejevega evangelija govori o medzemlji,
sebojni ljubezni in o molitvi. Kjer živijo to dvoje, tam je Cerkev. In
bo zave- to dvoje je tesno povezano: »Brez Boga smo preveč ubogi, da bi
zano v
mogli pomagati ubogim.«
nebesih,
Vprašaj danes ljudi: Zakaj je treba moliti? In dobil boš zelo razin kar
lične odgovore. Vprašaj ljudi: Zakaj je treba priti skupaj in priti k
koli bomaši? In dobil boš zelo različne odgovore. In oboje gre danes skozi
ste razneizprosno rešeto. Premetuje nas in prečiščuje.
vezali na
»Ako greši tvoj brat zoper tebe …« Običajno udarimo nazaj. Ko
zemlji,
pa ne udarimo nazaj in se ne pogovorimo, začnemo to zlo kuhati v
bo razsebi. Neizrečena in nedopuščena rana, pravijo izkušeni eksorcisti,
vezano
postane njiva za hudičevo setev. V teh razpokah se začnejo nabiv neberati zamere, jeza, neopdpuščanje. Tja hudič položi svoja »jajčeca«
sih.«
in tam rastejo.
(Mt 18,18)
Lahko je imeti rad nekoga, ki ti je »po
meri«. Toda za ljubezen do »sovražnikov«, do tistega, ki mi je prizadejal zlo,
zmanjka našega »goriva«. Zaradi tega
je treba priti skupaj. Jezus takoj za tem
Odlomki
spregovori o nekomu, ki ni maral odpuBožje besede
stiti. Tukaj se pokaže, zakaj je treba prina naslednjo
nedeljo:
ti skupaj, zakaj skupaj moliti in priznati
Sir 27,30–28,7
svojo majhnost. Brez drug drugega in
Rim 14,7–9
brez Boga bomo zboleli od prepolnih ran.
Mt 18,21–35

»Če pa tudi Cerkve ne posluša, naj ti
bo kakor pogan in cestninar.« Sodobni
ljudje v teh besedah »slišimo«, naj bo
izločen. Ali: z njim se ti ni treba več
ukvarjati. Toda vemo, kakšen odnos
ima Kristus do poganov in cestninarjev.
Bil je njihov prijatelj. Ko postane odnos
do nekoga le enostranski in si še vedno
lahko do njega prijatelj. To zmore le
naveza z Bogom in s skupnostjo.
Ne hodimo k maši zaradi kljukic ali
občutka. Ne oživljajmo osebne in skupne molitve zaradi neke zapovedi ali
občutka. Skupaj pridemo zato, ker je
za resnično ljubezen potrebujemo pogum. Nič se ne izpelje samo od sebe. V
zavezi z Bogom in ljudmi najdeš moč,
da ljubiš tistega, ki ga je težko ljubiti.
Smo v časih, ki nas izzivajo. Bomo v
navezi ali po moderno kar vsak zase?
Hudič nas premetava na tem rešetu.
In kakšno ljubezen bomo imeli do tistega, ki s tega rešeta pade? »Kar koli
boste zavezali na zemlji, bo zavezano v
nebesih, in kar koli boste razvezali na
zemlji, bo razvezano v nebesih.« Začnimo to novo obdobje v resnični medsebojni navezi. In pri tem pomagajmo
drug drugemu.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 15. uri, od 16. ure možnost
za spoved. Tema: Božja Beseda, temelj kulture.
MARIJINO ROJSTVO
Možnost, da pridete k
trem
svetim
mašam.
Večerna v Vrtovinu zunaj.
Dopoldne od 6. do 11. ure
spoved in maše v v Logu.
VEČERNE MAŠE
v Črničah odslej ob 18. uri.

VEROUČNA SREČANJA TA TEDEN
SKUPAJ S STARŠI
Starše prosim, da začnemo srečanja
skupaj pri sveti maši. Prvošolci pridete v četrtek posebej po urniku.
Vzemite si čas, skupaj pridemo, da
odložimo stiske in najdemo moč za
življenje. Če le morete, pridite k
svoji skupini, če ne, h kateri drugi.
Kjer bo mogoče, bo maša zunaj.
Po vsaki maši bo srečanje s starši
kar v cerkvi ali zunaj.
Pred mašo spoved za otroke, lahko tudi starše. Birmanci in starši boste imeli spoved še
med devetdnevnico
pred birmo.
Razpored:
skupina prvošolcev Črniče - Kamnje,
ČETRTEK ob 17.30 v Kamnjah;
skupina 2. r. Kamnje, PONEDELJEK
ob 19.00 v Kamnjah;
skupina 2. in 3. r. Črniče, TOREK ob
18.00 v Črničah;
skupina 3. r. Kamnje, TOREK ob
19.00 v Vrtovinu (zunaj);
skupina 4. r. Črniče - Kamnje, ČETRTEK ob 19.00 v Kamnjah; spoved
od 18.30
skupina 5. in 6. r. Črniče, TOREK ob
18.00 v Črničah; spoved od 17.15;
skupina 6. r. Kamnje, PONEDELJEK ob
19.00 v Kamnjah; spoved od 18.15;
skupina 7. in 8. r. Črniče, PETEK ob
18.00 v Črničah; spoved od 17.15;
skupina 5., 7. in 8. r. Kamnje, SREDA ob 19.00 v Skriljah (zunaj); spoved od 18.15;
birmanci Črniče, PETEK ob 18.00 v
Črničah;
birmanci Kamnje, PETEK ob 19.00 v
Vrtovinu (zunaj).

SREČANJE ŽPS
Kamnje v ponedeljek ob 20. uri.
MOLITVENI DAN
ZA DUHOVNE POKLICE
bo letos zaradi
omejitev po župnijah. Povezuje nas
svetopisemski rek:
»Duhovni poklic –
zaklad v glinasti posodi (prim. 2
Kor 4,7)«. Vabim molivce, da se
pred tedenskimi mašami pridružite molitvi rožnega venca. Pri
desetkah dodate kratke prošnje,
dobite jih v cerkvi. Tudi v nedeljo
se pridružite pred svetimi mašami
molitvi za duhovne poklice.

Stična bo 19. septembra
– 15.00 začetek
– 15.15 ulične aktivnosti
– 16.00 ekranske aktivnosti
– 17.00 malica
(17.00–17.45 spoved)
– 17.30 kateheza
– 18.00 maša
– 19.00 koncert
– 20.30 konec

»Ne vemo, kakšna bo ta Stična v Vipavi!« pravite nekateri. »Saj sploh nismo
slišali, da bo!« se čudite drugi. Za vse
imam tole novico: DOBILI SMO PUZZLE. Kar nekaj koščkov je notri, in če
jih dobro postavimo skupaj, se obeta
lepa slika. VPogovorite se s prijatelji
in se prijavite na www.sticna.net kar
takoj, skrajni čas pa je 13. 9.

PRIPRAVA NA ZAKON
se bo začela 4. oktobra v Šturjah,
vikend priprava pa bo od 9. do 11. POPOLDNE V KAMNJAH
na Kapeli v Novi Gorici. Prijave na Trenutna epidemiološka slika nam
spletni strani.
sicer ne dopušča, da bi vam že zdaj
sporočili datum prvega srečanja in
PRIPRAVA NA KRST
način našega sodelovanja. Takoj ko
prvega otroka bo v torek ob 20. uri bomo dobili nadaljnja navodila s strani
v Šturjah.
ministrstva, ki so za nas zavezujoča,
vas bomo o vsem obvestili.
VINCENCIJEV KOLEDAR
Do takrat pa velja, da nas lahko, če
Tudi letos bodo prostovoljci z Mi- vaš otrok potrebuje učno pomoč ali
renskega Gradu v nedeljo pri vseh pomoč pri šolskem delu, pokličete na
mašah predstavili koledar. Pripo- številko 041/762-029 ali nam pišete na
ročen dar je 10€. Lani smo zbrali e-poštna naslova: pnc.karitas@gmail.
kar veliko. Z zbranimi darovi vsako com (Tatjana) ali mihaela.karitas@
leto pomagajo konkretnim druži- gmail.com (Mihaela). Prostovoljci, ki
nam, tako da pripravljajo bivali- ste pripravljeni sodelovati na prograšče, obleko …
mu, sporočite.
STIČNA MLADIH
Običajno ste se prijavljali za sedeže na avtobusu, letos se je treba
prijaviti – do 13. 9. – za omejeno število prostorov na srečanju v Škofijski
gimnaziji Vipava. Zelo priporočam.

***

»Domača naloga«, vaja za ta teden:
Začenjaj zavestno moliti za tiste(ga), ki
ga težko sprejemaš in težko ljubiš.

