Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 10., KAMNJE ob 19.00
Marija Favstina
za †† sorodnike,
Kowalska, redovnica Kamnje 6a

GOJAČE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

torek, 6. 10.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Mimico Črnigoj,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko in njene †† starše
Brankovič, p. n. Črniče 24

sreda, 7. 10.
Rožnovenska
Mati Božja

SKRILJE ob 19.00
za vse ††, Skrilje 23

MALOVŠE ob 18.00
za vse †† in žive Rogelj in
Cigoj, p. n.

četrtek, 8. 10.,

KAMNJE ob 19.00
v čast Materi Božji za
zdravje, Kamnje 3
VRTOVIN ob 19.00
za † Marijo Lozar,
Vrtovin 128, 30. dan

ni svete maše
večerna adoracija od 21. do 22. ure

SKRILJE ob 8.00
za †† Hermana Čavdka,
Skrilje 37

RAVNE ob 17.00
za novoporočenca
Vido in Boruta

Bruno,
redovnik

Tajda,
spokornica

petek, 9. 10.,

Abraham in Sara,
svetopisemska
očak in žena
sobota, 10. 10.,
Pavlin Yorški,
škof

ČRNIČE ob 18.00
za vse †† in žive Krkoč ter
Bavec, p. n.

ČRNIČE ob 18.00
p. n. darovalcev
28. NEDELJA
MED LETOM,
11. 10.,
Janez XXIII.,
papež

VRTOVIN ob 7.30 (zunaj, če bo primerno vreme)
Za † Stanka Gerželja, Vrtovin 115
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
na čast angelom varuhom, p. n. Črniče 84
KAMNJE ob 10.30
za zdravje, Potoče 12a

 Za ko nec
KAJ POMENI – Prometni policist dvigne roko, da zaustavi prehod pešcev skozi križišče. Starejša gospa se za to
ne zmeni in gre mirno naprej. Policist jo ustavi: »Ali ne veste, kaj pomeni, če dvignem roko?« Gospa odvrne:
»Seveda vem, da vas tišči, saj sem bila štirideset let učiteljica.«
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Vogelni kamen
Evropski turist je med potovanjem po Egiptu vprašal nekega muslimana: »Kako lahko vi muslimani molite petkrat
Jezus jim
na dan?« Musliman mu je odgovoril: »Kako pa lahko vi krije rekel:
stjani več kot pet ur na dan sedite pred televizijo ali tele»Ali niste
fonom?«
nikoli
»Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
brali v
Tako je Jezus odgovoril judovskim verskim voditeljem. MorPismih:
da smo tudi mi ponekod zavrgli ta kamen molitve in rekli,
Kamen,
da nimamo časa. Vinogradniki so res grobo zavrgli in celo
ki so ga
ubili gospodarjevega sina. Morda pa smo mi na blag način
zidarji
zavrgli,
zavrgli Jezusa Kristusa v naših domovih in naših vsakdanjih
je postal
navadah.
vogelni
A rad bi vas spomnil na dobro novico. Božja logika je
kamen.
drugačna. Kar smo zavrgli, lahko postane vogelni kamen.
Gospod je
Molitev, ki se ti je pred časom morda zdela staromodna
to naredil
in nepotrebna, lahko postane nova drobna lučka v tvojem
in čudoživljenju. Rad bi to rekel vsem, ki vas stiskajo družinske in
vito je
druge težave.
v naših
Ko se sam znajdem v primežu težav in skrbi, začnem
očeh.
Mt 21,42
samo ponavljati zdravamarije.
Molim jih s srcem, ne z glavo.
Kajti takrat ne moreš moliti z izbranimi besedami in z naporom
misli. In Bog tega ne pričakuje.
Ko ponavljam desetke rožnega
Odlomki
venca, nastane stik. In ta je poBožje besede
na naslednjo
memben. Kristus me želi najprej
nedeljo:
najti. In če sem v težavah, me
Iz 25,6–10
bo tam našel. To je rožni venec.
Flp 4,12–14.19–20
Mt 22,1–14

Ni treba, da mislim na besede, ki
jih pri rožnem vencu izgovarjam.
To je napor. Toda molitev postane
počitek. Napor je le na začetku, ko
se je treba odločiti in začeti. Tukaj nasedemo in ne začnemo. Tudi
meni se kdaj upira. Tudi sam imam
na desetine izgovorov. To so tisti
uporni vinogradniki v nas.
Toda vinograd je v svetem pismu
podoba ljubezni, združitve ljubljenega z ljubljenim. Bodimo konkretni in spet vpeljimo rožni venec v
naš dnevni red. In majhna lučka bo
začela svetiti prav tam, kjer si.
župnik

SHOD VLOGU
danes ob 17. uri v Logu. Prej spoved in molitev. Sodeluje župnija
Črniče, hvala, da boste poskrbeli.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Vabim otroke, da
pridete tudi ob
nedeljah prej in
boste vodili molitev pred mašo.
Tudi če starejši
začnete, 20 minut pred mašo, lahko potem otroci nadaljujete.
Oktober je mesec, ko lahko vpeljemo to molitev doma. Bodite pogumni. Ni boljšega zdravila zoper
zaposlenost in pomanjkanje časa.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE
v Sloveniji v tem tednu do 11. 10.
pod geslom »da bi bili dobri sopotniki na poti v prihodnost«. Letos
se bomo spomnili 100. obletnice
rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja
in njegovega pričevanja za prihodnost v naši deželi.
VEROUK
Enkrat mesečno se
bomo poskušali dobivati kot skupina skupaj s starši; potrudite
se, kolikor le morete, priti pri tedenski maši. Sproščeno, brez pritiska urnika in v cerkvi, razmere
sedaj še dovoljujejo.
Ta teden se dobimo ob 19. uri s
kamenjskimi skupinami:
v torek z 2. razredom Vrtovinu,
v sredo s prvoobhajanci v Skriljah,
v četrtek s prvošolci v Kamnjah.
Te skupine ta teden nimate srečanja po urniku, se dobimo vsi pri
maši. Devetošolci ta teden nimate
verouka.
MLADI
V petek vabim na mladinsko srečanje kar v župnijski kuhinji v Kamnjah.
Vabljeni novi in stari. Izkušnja bivšega satanista
(video) in pogovor.

ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine
v petek ob 20. uri v Črničah.
Zakonska skupina ni zaprta skupina. Par se vsako leto znova odloči za pot enega letnika. Zato se
lahko vsako leto na novo pridružite ali končate.
Res vabim. Tri možnosti v treh
skupinah. Delamo po gradivu
Družina in življenje, ki temelji na
svetem pismu in medsebojnem
pogovoru. Namen skupine je poglobitev osebnega odnosa med
zakoncema in poglobitev osebne
vere ter medsebojne povezanosti. Kot duhovnik sem v skupini
samo spremljevalec. Pokličite in
tvegajte 😉.
NOVI STREŽNIKI
Tiste, ki ste izrazili
željo, da bi sodelovali
kot strežniki, vabim na
kratke vaje kar v nedeljo takoj po maši ob 9. uri v
Črničah in 10.30 v Kamnjah.
POROKA
V soboto bosta na
Ravnah
sklenila
sveti zakon Vida
Bovcon in Borut
Mrak. Priporočamo ju v molitev. Zelo smo veseli
mladih, ki se pogumno pripravite
in sklenete krščanski zakon.
HVALA
vsem, ki ste sodelovali in pomagali pri pripravi na birmo in prazniku birme, staršem in vsem, ki
ste poskrbeli za lepo bogoslužje.

NABIRKE
V nedeljo smo pri nabirki zbrali v Kamnjah in na Svetem Pavlu 365,24. V
Črničah 152,50. Za obnovo v župnišču ste osebno darovali 140 evrov.
Hvala za vse darove.
Za našo škofijo sprememba za Petrov novčič: letošnja nabirka na 13.
9. se razpolovi na Božji grob in Petrov novčič. Današnja nabirka, 4.
10., se tudi razpolovi; polovico na
Solidarnostni sklad in polovico za
potrebe župnije.
Za misijone pa bomo v celoti oddali
nabirko tretje nedelje, na misijonsko
nedeljo 18. 10.
PEŠ ROMANJE NA SVETO GORO
bo predvidoma v soboto, 24. oktobra.

