Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 9., KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 18.00
Venčeslav,
devetdnevnica
za † Jožefa Bratina,
mučenec
za zdravje Rojko, Malovše in
p. n. Gojače 8
Krkoč, Potoče
ČRNIČE ob 19.00 devetdnevnica
torek, 29. 9.,
Mihael, Gabrijel,
za † Slavico in vse †† Fišer, p. n. Črniče 24
Rafael, nadangeli
v zahvalo
sreda, 30. 9.
Hieronim, duhovnik,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 19.00 devetdnevnica (zunaj)
v čast Svetemu Duhu, p. n. darovalca

četrtek, 1. 10.,

ČRNIČE ob 19.00 devetdnevnica
za † Franja Minkuža in †† starše, Črniče 27a
od 18.30 spoved in češčenje

Terezija Deteta
Jezusa, devica,
cerkvena učiteljica
prvi petek, 2. 10.,
Angeli varuhi

KAMNJE ob 19.00 devetdnevnica
v čast Svetemu Duhu in angelom varuhom, Kamnje 38
od 18.30 spoved in češčenje

prva sobota, 3. 10., ČRNIČE ob 10.00 sveta birma
na čast Svetemu Duhu in Materi Božji v zahvalo in
priprošnjo, p. n. Črniče

Kandida,
mučenka

VRTOVIN/KAMNJE ob 15.00 sveta birma
v čast Svetemu Duhu za birmance, p. n. darovalca
27. NEDELJA
MED LETOM,
4. 10.,
Frančišek Asiški,
redovnik

SKRILJE ob 7.30
za † Makso Mermolja, Skrilje 2b
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Branka Vrčona, p. n. pevcev
KAMNJE ob 10.30
za vse †† Kandus, Vrtovin 30
V Logu ob 17. uri shod
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Jaz, gospod

»Kaj se
vam zdi?
Nekdo
je imel
dva sina.
Stopil je
k prvemu
in rekel:
›Sin, pojdi
danes
delat v
vinograd!‹
Ta je
odgovoril:
›Nočem.‹
Toda pozneje se
je premislil in šel.
Stopil je k
drugemu
in rekel
isto. Ta je
odgovoril:
›Grem,
gospod,‹
vendar ni
šel.
Mt 21,28–30

 Za

ko nec
PRI VEROUKU – Katehet razlaga: »Preroka Jona je pogoltnila velika riba in ga po treh dneh vrgla na kopno.
Kaj nam pove ta zgodba?« Janezek: »Pove nam, da so pobožni ljudje neužitni.«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
Iz 5,1–7
Flp 4,6–9
Mt 21,33–43

Kuga, epidemija bi nas lahko malo izpraznila nas samih
in v nas naredila več prostora za drugega. Pa v glavnem se
dogaja ravno obratno. Še bolj smo se začeli odtujevati drug
od drugega. Namesto da bi se začeli spreminjati, še več
damo na svoje mnenje. Jaz je dobil še večjo veljavo. Strah
nas je še bolj zaprl v lasten svet. Zanimivo, da Jezusova
prilika o očetu in dveh sinovih v globini govori ravno o tem.
Prvi sin je rekel »nočem«. Drugi sin »je odgovoril 'Grem,
gospod,' vendar ni šel.« V izvirniku je v grščini za drugega
sina zapisano, da reče »jaz, gospod«. Prvi je izpolnil božjo
voljo ne zato, ker je ubogal, ampak zato, ker ni bil poln
samega sebe. Drugi sin pa je živel iz svojega jaza: »jaz
gospod!« Božjo voljo lahko izpolniš le v ljubezni.
Še športniki, kolesarji nas morajo vedno spominjati, da
uspeha ne dosežeš brez ekipe, brez drugega. Lastna slava
lahko hitro mine. Dnevne novice te kaj kmalu frcnejo stran.
In tako lahko tudi naše krščansko življenje naredimo zasebno. Ko vero zamenjaš za osebno prepričanje. Ko doma
ni več molitve z drugim, ko ni več srečanja z drugimi pri maši v evharistiji.
Zadostuješ sam sebi. To je duhovna
smrt. Jezusov klic k spreobrnjenju
začnemo razumeti kot »sam spreminjaj samega sebe«. Lepo in prav, a
brez drugega.
Vendar spreobrnjenja brez drugega ni. Cestninarji in vlačuge so se na
koncu spreobrnili, ker so verjeli. Spreobrneš se zaradi odnosa, zaradi lju-

bezni do drugega. Sam iz sebe pa
se le spremeniš, vendar ostajaš v
svojem jazu.
Ko povsod govorimo preveč le
o tem virusu in ko se ne moremo
toliko družiti. Ali ne bi prav zdaj
začeli in na novo odkrili molitev z
drugim ali z drugimi? Rožni venec
nas bo povezal bolj kot vse drugo.
Ko ponavljamo zdravamarije, se
bo v nas začel oblikovati prostor za
drugega. Samo to je začetek novega.
župnik

pri cerkvi, če bo primerno vreme. Če bo dež, bo
birma v župnijski cerkvi
v Kamnjah.
Na obeh krajih bo ozvočeno tudi zunaj. Tako
boste lahko zraven tudi
sorodniki in drugi. V cerkvi je omejeno na družine birmancev in botre.
Hvala vsem, ki ste bili pripravljeni za
lepo sodelovanje v pripravi.
MOŽNOST ZA SPOVED
ta teden še med devetdnevnico pred sveto mašo in v nedeljo v Logu od 16. ure.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi in evharistiji.

DEVETDEVNICA
pred birmo bo vsak dan
ob 19. uri. Vabljeni tudi
drugi, da se povežemo.
Med devetdnevnico poudarek na branju Božje besede. Tudi drugi si
lahko zadate, da v teh devetih dneh
doma v Svetem pismu preberete 28
poglavij Apostolskih del.
Hvala skritim botrom in molivcem za
dragoceno podporo in povezanost v
tem času. Molimo za 12 mladih iz črniške in 17 mladih iz kamenjske župnije
in njihove družine.
Naj bo ta teden priložnost, da znova
vpeljemo molitev O pridi Stvarnik …
pred mašo in da jo molite tudi doma.
PRAZNIK BIRME
bo v soboto. Razmere so nas prisilile,
da se osredotočimo na bistveno.
G. Slavko Rebec se je osebno srečal z
vsemi družinami.
V Črničah bo birma ob 10. uri, birmoval bo upokojeni škof Metod Pirih. Z
nami bo tudi g. Slavko. Nagovoril nas
bo ob sklepu kanonične vizitacije. Ob
15. uri bo g. Slavko birmoval v Vrtovinu

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem v četrtek v Črničah in v
petek v Kamnjah.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo ob 16. uri v Šturjah. Korajžno! Prijavite se osebno ali
prek spletnega obrazca.
POVABILO PAROM
Lepo vabim, da se v tem
novem delovnem letu pridružite kateri od skupin
zakoncev. Danes si je že
skoraj nujno vzeti čas za to povezanost in duhovno hrano, da lahko polneje živimo odnose v tem zahtevnem
načinu življenja. Korajžno mi samo
sporočite svojo željo in zagotavljam
vam, da vam ne bo žal.
ZAKONSKO
srečanje mlajše, tretje zakonske skupine bo v torek ob 19.30 v Kamnjah.
Srečanje prve skupine bo v petek, 8.
oktobra.

VEROUČENCI
V oktobru vabimo otroke,
da pridejo ob nedeljah
prej in oni vodijo (skupaj
s katehistinjami) naprej
molitev rožnega venca pred mašo.
Je nekaj lepega in dragocenega, pridite že v nedeljo.

NABIRKE
Nabirko za božji grob, za sveto deželo,
13. septembra, smo po novem odloku
oddali samo polovico. V celoti je bila v
Črničah 153,10, v Kamnjah 325,30. na
tretjo nedeljo v septembru smo za obnove zbrali v Črničah 153,12, v Kamnjah
271,10. Hvala za vaše darove!

POPOLDNE V KAMNJAH
V okviru programa Popoldne v Kamnjah se bomo srečevali na delavnicah ob sredah od 17.30 do 18.30.
Lepo vabljeni na prvo srečanje v
sredo, 30. septembra.

HVALA
delavcem, ki ste ta teden v Kamnjah
popravljali veliki zvon in nadaljevali z
deli v župnišču.

SHIOD V LOGU
V nedeljo, 4. 10., je letošnji zadnji
shod v Logu. Tema: Božja beseda
tolaži v stiski, bolezni in starosti.
Sodeluje župnija Črniče. Prosim molitvene skupine za vodenje molitve
od 16.30. Vabljeni pevci, strežniki in
bralci.
POHOD ZA ŽIVLJENJE
bo v soboto, 3. oktobra, od 10. ure v
Ljubljani. Gre za širjenje zavesti o vrednoti življenja. Več najdete na spletu.
Udeležbo je zaradi ukrepov treba potrditi na številko 041 260 277.
ROŽNI VENEC
Z mesecem oktobrom
poživimo
molitev
rožnega
venca, ki je kot nalašč za te raztresene čase. Najprej v
družini. Vabim pa tudi, da se pridružite in sodelujete pri redni molitvi
rožnega venca pred mašo. Končajte
toliko prej, da skupaj zmolimo molitev k Svetemu Duhu v pripravi na
mašo. Lahko tudi izpustimo zadnjo
desetko.

SVETI HIERONIM,
ZAVETNIK KOPRSKE
ŠKOFIJE
Včeraj, 26. septembra,
je naša koprska škofija
dobila novega glavnega
zavetnika, sv. Hieronima. Praznik zavetnika je
odslej 30. septembra.
Dosedanji zavetnik je bil sveti Jožef delavec. Postavljen je bil na svetni praznik
1. maja.
Sveti Hieronim je eden izmed štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov, zelo
verjetno rojen na ozemlju naše škofije.
Posvečenih mu je več cerkva. V črniški
župnijski cerkvi imamo njegovo upodobitev na stropu v prezbiteriju in na oltarju ravenske podružnice.
Škofijski romarski shod bo odslej vsako
leto na Nanosu, prvi danes opoldne.

