Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 9.,

VRTOVIN ob 19.00

torek, 7,. 9.,

ČRNIČE ob 18.00

Zaharija,
prerok

Regina,
mučenka

za † Marijo Lozar, Vrtovin 128, 1. obl.
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za † Darka Fišerja, p. n. sorodnikov

KAMNJE ob 19.30

za †† Borisa in Pavlo Petrovčič, Kamnje 40

sreda, 8. 9,
Marijino rojstvo,
mali šmaren

KAMNJE ob 9.00
v čast Svetemu Duhu in Materi Božji, p. n. Kamnje

ČRNIČE ob 18.00

Korbinijan,
škof

za prvoobhajance, p. n. darovalca

KAMNJE ob 19.30

za †† starše Možina in Antonič, Potoče 49

četrtek 9. 9.,

KAMNJE ob 19.00

petek, 10. 9.,

VRTOVIN ob 19.00

sobota, 11. 9.,

SKRILJE ob 8.00

za †† starše Vodopivec, Kamnje ?

Peter Klaver,
misijonar

večerna adoracija v Črničah od 21.00 do 22.00

Nikola Tolentinski,
spokornik

za †† Jožefa in Franca Podgornika, Vrtovin 16a

Prot in Hiacint,
mučenca

za †† Katarino in Maksa Kravosa, Skrilje 77
večernice na Zoomu ob 21.00

VRTOVIN ob 7.00

24. NEDELJA
MED LETOM,
nedelja mladih
12. 9.,
Tacijan,
mučenec

 Za

za †† Ivano in Jožefa Breclja, Vrtovin 71b

ČRNIČE ob 9.00

za † Ivota Lebana, Črniče 79

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

ko nec

ZNANJE – »Mama,« pripoveduje Janezek, »danes smo se v šoli naučili veliko besed, ki jih še
nismo poznali.« »Lepo, in kako vam je to uspelo?« »Tako, da smo učitelju na stol
nastavili risalne žebljičke.«

Efata, odpri se
Dva človeka z enako zdravimi očmi lahko vidita povem drugače. Dva človeka s povsem enako zdravimi ušesi lahko isto stvar
slišita povsem drugače. To se nam dogaja ves čas.
Jezus se je na poseben način dotaknil njegovega jezika in ušes.
Ozrl se je Toda evangelij v grščini pove, da mu ni ozdravil ušes ampak njeproti nebu, gov sluh. Človek je sedaj prav slišal. Eno je uho, drugo je sluh.
zavzdihnil Eno je jezik, drugo je govor. Lahko imaš ušesa in jezik, toda kaj
in mu re- ti pomaga, če ne slišiš in ne razumeš. Lahko imaš izvrsten jezik,
kel: »Efe- a kaj ti pomaga, če tvoje besede ne hranijo, ampak ranijo.
ta!« to je:
Kako nemočen sem kot duhovnik, ko želim nekomu razložiti
»Odpri
vero, odkriti Jezusa Kristusa. Lahko se še tako dobro pripravim,
se!« In
naštudiram, vendar ni v moji moči, da preko besed steče tudi
takoj so se
življenje. Bog že na začetku človeku, ki je bil narejen iz narave
mu odprla
(prsti), vdihne duha. Vdihne, da bi človek lahko komuniciral z
ušesa in
Bogom. Jezus sedaj s slino pokaže, da sama naravna sposobrazvezala
nost ni dovolj, človek mora prejeti duha. Zato so zakramenti vsi
se je vez
zelo konkretni. Potrebna je snov, dotiki, besede. Duh ni nekaj »v
njegovega
zraku«
jezika in
je pravilno Z izvirnika lahko razberemo, da ni šlo za gluhonemega ampak
za »jecljavca«. Nekdo, ki je sicer govoril, a je jecljal, ni pravilno
govoril.
(Mr 7,34–35) govoril.
Zato Jezus tega človeka
potegne stran od množice in se mu posveti. V
družbi danes ogromno
komuniciramo, vendar v
večini dajemo le informacije. Ogromno govorimo,
čutimo pa potrebo po poOdlomki Božje
besede
govoru.
na naslednjo
Zato verouk ne more
nedeljo
biti le šola, učenje, nabiIz 50,5-9
Jak 2,14–18
ranje informacij. Lahko je
Mr 8,27–35
le življenje. Življenje pa

se pretaka po odnosih. Če bomo otroke le pošiljali k verouku, le pošiljali k
maši, bodo v sebi nosili praznino. Podobno praznino, ki jo občuti otrok, ki
ne izkusi ljubezni mame in očeta. Jezus sicer lahko izpolni vsako praznino.
Pa vendar smo dani drug drugemu, da
se z Bogom in o Bogu pogovarjamo in
živimo.
Zato tudi danes sliši Jezusov glas:
»Efata«. »Odpri se«. Ta »odpri se«
pomeni odpri se nekomu. Potem boš
nehal jecljati. Potem boš začel slišati
in razumeti. Z istimi ušesi boš drugače slišal. Z istim jezikom se boš lahko
drugače pogovarjal.
župnik

MARIJINO ROJSTVO
Praznik v sredo. Nekoliko je spremenjen red maš v tem tednu zaradi
srečanj s starši in otrok. Na praznik
tudi dopoldanska maša.
V Logu na praznik dopoldne svete
maše ob 6:30, 8:00 in 10:00 uri
spovedovanje od 6. do 11. ure.
RAZPORED SREČANJ ZA STARŠE IN
OTROKE
Ta teden se dobimo po posebnem
redu (samo 1. razred po urniku). Poskrbimo za dobro spoved na koncu
poletja.
S starši imamo kratko srečanje kar
v cerkvi takoj po maši z vsako skupino.
Če le morete, pridite k svoji skupini,
če ne, lahko k drugi.
skupina prvošolcev
ČETRTEK ob 17.30 ob primernem vremenu zunaj
skupina 2. r. Kamnje,
SREDA, na praznik, ob 19.30 pri maši
v Kamnjah;

skupina 2. r. Črniče,
SREDA, na praznik, ob 18.00 pri maši
v Črničah;
skupina 3. in 4. r. Črniče,
TOREK pri maši ob 18.00 v Črničah;
spoved za 4. r. od 17.30
skupina 3. r. Kamnje,
SREDA, na praznik, ob 19.30 pri maši
v Kamnjah.
skupina 4. r. Kamnje,
TOREK, pri maši ob 19.30 v Kamnjah;
spoved od 19.00
skupina 5. r. Kamnje in Črniče,
PONEDELJEK pri maši ob 19.00 v Vrtovinu; spoved od 18.15;
skupina 6. in 7. r. Črniče,
SREDA, na praznik, pri maši v Črničah
ob 18.00 v Črničah; spoved od 17.15
skupina 6. r. Kamnje,
PETEK ob 19.00 v Vrtovinu; spoved
od 18.30;
skupina 7. r. Kamnje,
TOREK ob 19.30 pri maši v Kamnjah;
spoved od 19.00;
skupina birmanci, 8. in 9. r. Črniče,
SREDA ob 18.00 v Črničah; spoved od
17.15;
skupina birmanci Kamnje,
ČETRTEK ob 19.00 pri maši v Kamnjah; spoved od 18.30.

NEDELJA MLADIH
Na papeževo pobudo bodo naša
občestva na to nedeljo še posebej
poklicana, da se
zberejo v povezanosti z mladimi. Nedeljo sledi teden
mladih in potem srečanje v Stični.
Vabim, da v nedeljo pridete zraven
in sodelujete s petjem in branjem.
STIČNA MLADIH
Mladi vabljeni v Stično. Na sticna.
net dobite vse informacije o 40. jubilejnem srečanju mladih, ki bo v

soboto 18. septembra, ob 10.3021.30 ure. Za zanimiv program je
tokrat PCT pogoj. Na spletu kupite vstopnico in naročite avtobusni
prevoz z našega kraja. Po 12. 9.
bodo prijave na avtobusni prevoz
zaprte, zato pohitite. (Če potrebujete pomoč, vam bom pri tem z
veseljem pomagal).

si vzamete čas in se vključite v eno od
skupin. Treba si je vzeti čas in narediti
nekaj za odnos.

PRIPRAVA NA ZAKON
Izkoristite možnost, dokler
zdravstvene
razmere v
zvezi z virusi to
dopuščajo.
Srečanja priprave na zakon bodo
prva dva vikenda v oktobru:
1., 2., 3., 8., 9. in 10. oktobra v
Marijinem domu v Šturjah (Ajdovščina) z začetkom ob 19. uri. Če
takrat srečanja ne bodo varna, bo
priprava tekla prek Zooma. Prijave
na https://skofija-koper.si/pnz/

STREŽNIKI
hval vsem, ki pridete prostovoljno, sedaj ko ni razporeda. Vključite se tudi
drugi in novi.

KOLEDARJE
društva prostovoljcev z Mirenskega
grada boste lahko vzeli v nedeljo. Prispevek znaša 10 eurov, zbrana sredstva bodo namenjena delu z mladimi.

IZBIRA ČLANOV ŽPS
bo potekala v nedeljo, 26. septembra,
potem ko je bila izbira prestavljena zaradi epidemije. Skupno srečanje obeh
ŽPS predvidoma naslednji teden.
SHOD V LOGU
danes ob 17. uri, spoved od 16. ure.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Tudi letos vabim, da se kdo vpiše in izkoristi priložnost za poglabljanje znaPRIPRAVA NA KRST
nja in osebne vere. Informativni dan
Začne se v torek, 14. septembra. bo v četrtek, 9. septembra, ob 18. uri,
Termini:
v Pastoralnem domu v Sežani. Preda14., 21. in 28. septembra ob 2. uri, vanja bodo ob četrtkih.
ter
8., 16. in 23. novembra ob 19. uri. HVALA
Za drugega otroka ohranjajmo za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Gojačah 310 evrov, v
osebno srečanje z družino.
Črničah z nedeljo prej 206,87, v Kamnjah 312 in 50 evrov za obnovo v
BRALCI
Na spletni strani je dostopen se- župnišču.

znam bralcev beril za meseca september in oktober v katerega se
sami vpišete. Lepo povabljeni k »Domača naloga«
Ponovimo enak izziv tudi v tem tednu:
vpisu tudi novi bralci.
pred jutranjo potjo posebej obnovimo
jutranjo molitev. Domača naloga starZAKONSKA SKUPINA
V petek srečanje prve skupine v šem: vpeljite kratko molitev pred odČrničah ob 20. uri. Vabim pare, da hodom od doma.

