Bogoslužje:
ponedeljek, 30. 8.,

GOJAČE ob 19.00

torek, 31,. 8.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 1. 9,
Egidij (Tilen)
opat

SKRILJE ob 19.00
molitvena skupina v Črničah ob 19.00
v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje, p. n. darovalca
od 18.30 možnost za spoved

četrtek 2. 9.,

KAMNJE ob 19.00

Feliks (Srečko),
mučenec

Rajmund (Rajko),
redovnik

za †† Karolino in Jožeta Čermelja, p. n. Gojače 8
za † Zdravka Lisjaka, Vrtovin 71a

za † za Franca Pivka, p. n. Potoče 65
od 18.30 možnost za spoved, po maši kratko češčenje

Marjeta,
mučenka

večerna adoracija v Črničah od 21.00 do 22.00

prvi petek, 3. 9.,

ČRNIČE ob 19.00

prva sobota, 4. 9.,

SVETI PAVEL ob 16.00

Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj

Rozalija Sicilska,
devica

za † Stanislava Bratina, Črniče 104
od 18.15 možnost za spoved, po maši kratko češčenje
za †† člane bratovščine Svetega Pavla

ČRNIČE ob 18.00

za novoporočenca Mojco in Andreja večernice na Zoomu ob 21.00

SKRILJE ob 7.00
blagoslov šolskih torb pri vseh mašah
za † Makso Mermolja, Skrilje 2b

23. NEDELJA
MED LETOM,
angelska
5. 9.,
Mati Terezija,
redovnica

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za †† starše Rovtar, Potoče 15a

Mašni nameni, ki jih bo daroval g. Aleksander Lestan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za zdravje, p. n. darovalca
Bogu v čast in zahvalo za telesno in duševno zdravje
v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske, p. n. Skrilje 2
za spreobrnjenje grešnikov, p. n. Skrilje 24
v priprošnjo in zahvalo Svetemu Duhu, p. n. Kamnje 6a
Bogu in Materi Božji v zahvalo in priprošnjo za zdravje, p. n. Črniče 52a
v čast Materi Božji za srečno rojstvo, p. n. Kamnje
za † Ano Marinkovič, Ravne 16
v priprošnjo in varstvo Svetemu Duhu, p. n. darovalca
na čast angelom varuhom in Svetemu Duhu, Malovše 37
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Malovše 37
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IZPIT – Janezek vpraša očeta: »Zakaj nono stalno bere Sveto pismo?« Oče: »Pripravlja se za
sprejemni izpit.«
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Imejmo srce blizu Bogu
Zgodba o umazani kopalnici in krpi pripoveduje. Mlad človek je
vstopil v samostan. Blizu tega posvečenega kraja je stala hiša,
ki jo je gospodar dal za nekaj časa v najem. Učitelj je mladeniču
naročil, naj jo gre počistit. Najemniki so jo pustili v obupnem ne»To ljud- redu. »Uspelo mi je počistiti sobe, ko pa sem prišel do kopalnice,
stvo me
je postalo delo težje. Okleval sem. Nisem opazil, da za mojim
časti z
hrbtom stoji učitelj. Sezul si je sandale, zavihal rokave, mi iz rok
ustnicami, vzel krpo in začel čistiti. Nekaj časa sem le opazoval, potem pa
a njihosem stopil k njemu, mu vzel krpo in začel čistiti. Učitelj mi je
vo srce
nato dejal: 'V rokah si držal krpo, a nisi bil sposoben biti eno z
je daleč
njo. Motila te je razlika med čistim in umazanim.'
od mene. Takrat sem se naučil. Biti eno s krpo. Poistoveti se s tistim, kar
Toda zadelaš. Premagati pregrade. Izogibati se sodbam. Kar delam ali
man mi
česar se dotaknem, ne smem dojemati kot nekaj, kar mi je tuje,
izkazujejo kar je zunaj mene, kar mi ugaja, kar me privlači ali ne.«
čast, ker
Za Boga ni nič od zunaj nečisto. Ni mu bilo težko vstopiti v naš
učijo člogreh. Farizeji tedanjega in današnjega časa se ne morejo poiveški nauk
stovetiti s svetom, da bi ga objeli in
in zapoveočistili. Zato toliko obsojajo in kritidi.«
zirajo. Vse jih moti. Ustavljajo se ob
(Mr 7,6–7)
podrobnostih. Dolžijo Jezusove takratne in današnje učence, da zaradi
njih ljudje odpadajo. Če bi se dosledneje držali pravil, bi se ljudje vrnili
k veri, so prepričani.
Res je težko vzeti v roke krpo in se
lotiti čiščenja, če se z njo ne poistovetiš. Res je težko imeti rad drugačnega človeka, če se z njim v srcu ne
Odlomki Božje
poistovetiš.
besede
na naslednjo
Toda z vsako mašo in obhajilom se
nedeljo
Kristus poistoveti z mano. Ne naveIz 35,4–7
liča se moje nečistosti. Nemočen pa
Jak 2,1–5
Mr 7,31–37
je pred mojo zaprtostjo in pozuna-

njenostjo. Kristus je daleč največkrat
kritiziral hinavščino religioznih ljudi.
Ta je najbolj nevaren kvas. Ko začnem
Kristusa pri maši sprejemati na njegov način, počasi lahko tudi sam začnem sprejemati druge in njihovo umazanijo. Potem se mi ni treba več toliko
ukvarjati s seboj. Počasi odkrijem, da
je čistost dar, ne le moj stalni trud.
Do čistosti prideš, ne moreš pa je le
ohraniti. Čistost ni nekaj hladnega,
ampak gorečega. V hladno juho bodo
kljub odganjanju vedno padale muhe.
Bog nam je dal zapovedi. Toda zapovedi lahko ostanejo le vklesane na
hladnem kamnu. Imejmo srce blizu
Bogu v tem času, ki je pred nami. In
kmalu nas mnoge stvari ne bodo več
tako motile.
župnik
1

Prim. Zgodbe s srcem, Ognjišče 2005, 12.

VEČERNE MAŠE
Odslej ob 19. uri, jutranja nedeljska
do oktobra še ob 7. uri.
Tedenske maše so sedaj še bolj razporejene na obe župniji in podružnice. Prosim za razumevanje in potrpežljivost. Nekaterih namenov ne
morem opraviti tako, kot sem načrtoval in obljubil. Mašne namene
lahko naročite tudi za g. Lestana, ki
vsak dan mašuje v Petrovem domu
v Šempetru.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Lepo vabim k redni mesečni spovedi
in češčenju. Lahko si tudi zastavite
pot in opravite devet prvih petkov.

To pomeni, da greste s tem namenom k sveti maši in k redni spovedi, tudi če ta ni prav na dan prvega
petka.
BOLNIKE IN STAREJŠE
Obiskujem v petek dopoldne v Črničah in v soboto v Kamnjah. Sporočite, če je še kdo, ki sem ga spregledal in želite, da ga obiščem.
VEROUČNA SREČANJA
V nedeljo prinesite k blagoslovu šolske torbe,
položite jih pred
oltar. Po skupinah bomo začeli
po nedelji, 5. 9.,
pri svetih mašah
skupaj s spovedjo in krajšim srečanjem za starše.
Med tednom lahko pridete k vpisu,
po zvezke ali na pogovor, prej pokličite. Posebej bom na voljo v sredo
med 16. in 18. uro.
POROKA
V soboto bosta ob 18.
uri v Črničah sklenila
sveti zakon Mojca Ušaj
in Andrej Kosovel. Priporočamo ju v molitev.
BRATOVŠČINA SVETEGA PAVLA
Pomotoma iznanjeno!
Člane in druge vabim k
maši in srečanju v soboto ob 16. uri na Svetem
Pavlu. Vabim tudi, da se
še novi pridružite bratovščini (letna članarina je
5 evrov).

OMEJITVE
Trenutno za
udeležbo pri
bogoslužju v
cerkvah velja
nošenje mask,
razkuževanje rok, zračenje in
razdalja 1m med gospodinjstvi.
Duhovniki in katehetje moramo
imeti PCT. Pomembno je, da vsak
z osebnim ravnanjem prispeva k
skupnemu dobremu in s tem razodeva ljubezen do bližnjega.
ŽUPNIJSKEGA ROMANJA
letos nismo izpeljali zaradi razmer
in zasedenosti sobot. Upajmo, da
bomo kmalu spet lahko romali.
(Peš)romanje na Sveto Goro predvidoma konec oktobra.

iz homilij
papeža Frančiška
29. junija 2017

Vprašajmo se ali smo
»salonski kristjani«, ki klepetajo, kako
potekajo stvari v Cerkvi in svetu, ali
pa smo »apostoli na poti«, ki izpovedujejo Jezusa z življenjem, ker imajo
v srcu Njega.
Kdor izpoveduje Jezusa, ve, da ni na
njem samo izražati mnenja, ampak
dati življenje; ve, da ne more verovati na mlačen način, ampak je poklican
'goreti' za ljubezen; ve, da v življenju ne more plavati na površju ali pa
se vdajati dobremu počutju, ampak
mora tvegati in odriniti na globoko,
vsak dan se podati v darovanje sebe.

SHOD V LOGU
Kdor izpoveduje Jezusa, dela kakor
V nedeljo ob 17. uri, spoved od 16.
Peter in Pavel: sledi mu do kraja; ne
ure.
samo do določene točke, ampak vse
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA do kraja; in sledi mu po njegovi poti,
Tudi letos vabim, da se kdo vpiše ne po svojih poteh. Njegova pot je pot
in izkoristi priložnost za poglablja- novega življenja, veselja in vstajenja,
nje znanja in osebne vere. Infor- je pot, ki gre preko križa in pregamativni dan bo v četrtek, 9. sep- njanj.«
tembra, ob 18. uri, v Pastoralnem
domu v Sežani. Predavanja bodo
ob četrtkih.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
župnijo darovali v Črničah …, v Kamnjah 313,78 evra in 70 evrov za
obnovo v župnišču.

»Domača naloga«
Z novim šolskim letom izzivam otroke,
mlade in tudi nas odrasle, da pred jutranjo potjo posebej obnovimo jutranjo molitev. Domača naloga staršem:
vpeljite kratko molitev pred odhodom
od doma. Takrat se najbolj mudi in
ravno zato vpeljite navado. K vratom
postavite simbol ali napis, ki vam bo k
temu pomagal.

