Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 9.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 14. 9.,

ČRNIČE ob 19.00

Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

Povišanje svetega Križa,

Papas, mučenec

sreda, 15. 9,

za †† starše Krašna, Kamnje 10
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v zahvalo in priprošnjo, p. n. Slamič

MALOVŠE ob 19.00

za † redovnico Gabrielo ter Stanka in Niko Rebek

Žalostna Mati Božja
dan vrnitve Primorske
k matični domovini

četrtek 16. 9.,

RAVNE ob 19.00

za † Danico Cernatič, Ravne 4, 8. dan

Ljudmila (Milka),
kneginja

večerna adoracija v Črničah od 21.00 do 22.00

petek, 17. 9.,

VRTOVIN ob 8.00

sobota, 18. 9.,

SKRILJE ob 8.00

Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj

Jožef Kupertinski,
duhovnik

za vse žive ter †† Krajnik in Zelinšček, p. n. Vrtovin 63

za †† starše Čermelj, Skrilje 48

VRTOVIN ob 16.30

za novoporočenca Tejo in Boštjana
večernice na Zoomu ob 21.00

25. NEDELJA
MED LETOM,

KAMNJE ob 7.00

nedelja svetniških
kandidatov

ČRNIČE ob 9.00

za †† starše Vodopivec, Kamnje 6a
v dober namen, Malovše 42

19. 9.,
Januarij,
škof in mučenec

 Za

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

v Kamnjah ob 14. uri krst otrok

ko nec

TIKANJE – Janezek mora v domači nalogi za kazen stokrat napisati: »Učiteljev ne smemo tikati.«
Stavek napiše dvestokrat. Učiteljica: »Zakaj si pa napisal dvestokrat?«
»Zato, ker sem ti hotel narediti veselje!«

Mladi, poklicani, da odgovorite na klic Ljubezni
Danes praznujemo dan mladih. To je dan vseh, ki hrepenijo, iščejo in sanjajo, da bi lahko živeli polno življenje!
Polno življenje pa je vedno in samo v daritvi samega sebe, druge
poti ni. Polnost se zgodi v odkritju, da je Bog Oče, ki nam je že
Ozrl se je vse podaril v svojem Sinu, in to svojo polnost ljubezni izlil v naša
proti nebu, srca po Svetem Duhu.
zavzdihnil
Bog ni površinski, temveč se resničnih vprašanj življenja doin mu re- takne z globino. Danes nam podarja zelo jasno Besedo, brez
kel: »Efe- olepšav in tako polno življenja. Evangelist Marko nas postavi v
ta!« to je: Cezarejo Filipovo, najsevernejši del Galileje, kjer so bili ostanki
»Odpri
poganskih templjev. Tam, sredi ruševin, ki predstavljajo miselse!« In
nost tega sveta, Kristus svoje učence sprašuje, kdo sme postatakoj so se ti zanje. Pred Kristusom moremo ostati nevtralni. Pred njim
mu odprla moramo izbrati, komu bomo sledili – logiki tega sveta ali
ušesa in
logiki Boga.
razvezala
Zato, dragi mladi, ne iščite bistva življenja v tem, da bi bili
se je vez
sposobnejši, močnejši, uspešnejši, vedno bolj samouresničeni in
njegovega
boljši od drugih. Taka bilka ostane sama, suho vzvišena, ko ji
jezika in
uspe, ali razočarano poteptana, ko ji ne. To je premalo. V žije pravilno
vljenju ne gre za samouresničenje, ampak za odgovor na
govoril.
klic Ljubezni. Tudi tvoje življenje je poklicanost. Je Oče, ki te
(Mr 7,34–35)
je v ljubezni poklical v bivanje, te v ljubezni prerodil v krstnem
studencu in te nenehno
išče, da bi te ljubil in dopolnjeval do zrelosti za
daritev življenja. Za to
pot je ustvarjeno tvoje
srce, zato ne more nikjer
drugje okusiti večjega
Odlomki Božje
veselja kakor prav v Božbesede
ji logiki »izgubljanja«.
na naslednjo
nedeljo
V času odraščanja je
Mdr 2,12.17–20
tako dragoceno, da spoJak 3,16–4,3
znaš resnično podobo
Mr 9,30–37

Boga. Ko ni več pomembno, kaj o
Bogu pravijo drugi, ampak kaj v intimi
srca On sam razodeva tebi in te vabi,
da izpustiš nadzor in preračunavanje
ter se predaš Njegovim sanjam
zate. (…) Tudi mladi imate pravico,
da odkrito slišite o moči Kristusove ljubezni, ki je zapisana v evangeliju. Ta ljubezen se pred temo ne
umakne, nasprotno, tema je tista, ki
se mora poražena umakniti svetlobi vstajenjskega jutra. Enako velja
za tvoje življenje. Evangelij je tudi
zate! (…)
Mladi kličejo po ljubečih in pristnih odraslih, ki so jim pripravljeni,
kot pravi apostol Pavel, dati ne le Božji
evangelij, ampak celo svoje življenje
(prim. 1 Tes 2,8). Potrebujejo Cerkev
občestva, bližine in osebnih stikov, potrebujejo nekoga, ki jih ne bi vnaprej
postavljal v okvire lastnih pričakovanj,
temveč jih bo v svobodi spremljal po
poti zorenja in spusta v njihov Jeruzalem življenja.
Zato mladi, upajte si odpreti ušesa za
evangelij, za tisti tihi in nežni Božji
glas, ki prihaja, da bi vas napolnil
in povedel v rodovitno obljubljeno deželo osebnega poslanstva.
Ne umikaj se, ko se ti bo razodeval in
bo drugačen, kot si si ga predstavljal,
ali drugačen od tega, kar so ti o njem
pripovedovali drugi. Zaupaj mu, četudi
ga ne razumeš. Bog išče tvoje srce, da
bi ga osrečil in napolnil. (…)
s. Anja Kastelic

STIČNA MLADIH
Še danes so odprte spletne prijave
za Stično sticna.net. Povabite se med
seboj. Na sticna.net. Odhodi avtobusov bodo objavljeni po končanih prijavah. V Stični bo letos zanimivo.
VEROUČNA SREČANJA
Ta teden po urniku. Dopolnimo verouk s krščanskimi navadami doma.
Uvajajmo redno molitev. Potem bodo
tudi razvažanja otrok
v bitki s časom drugačna.
BIRMANCI
Pripravo
na birmo
začenjamo s peš romanjem na Sveto
Goro. Na pot gremo v petek, 17. septembra, po šoli: ob 14. uri iz Kamenj,
pridružite se lahko še v Črničah približno ob 15. uri pri cerkvi. Starši pridete na Sveto Goro zvečer. S seboj
prinesite Sveto pismo, da ga boste izročili svojemu otroku kot popotnico v
življenje. Napišite posvetilo. Na Sveti
Gori se dobimo predvidoma ob 21.30.
SKRITI BOTRI
Spet vas vabim, da podprete mlade
kandidate za birmo in njihove družine s skrito molitvijo. Postanite njihovi
skriti prijatelji, botri v času priprave.
Birma je predvidena v aprilu ali maju
prihodnje leto. Lahko pridete iskat
podobico enega od njih.
SREČANJE ŽPS
Člani župnijskega sveta se dobimo v
Kamnjah v ponedeljek, v Črničah pa v
torek takoj po večerni maši kar zunaj
pri cerkvi na krajšem sestanku.
POROKA
V soboto bosta v Vrtovinu sklenila
sveti zakon Teja Škvarč in Boštjan
Melinc. Priporočamo ju v molitev in se
veselimo vseh mladih zakoncev.

PRIPRAVA NA ZAKON
Srečanja priprave na zakon bodo
prva dva vikenda v oktobru:
1., 2., 3., 8., 9. in 10. oktobra v Marijinem domu v Šturjah z začetkom
ob 19. uri. Če takrat srečanja ne
bodo varna, bo priprava tekla prek
Zoom-a. Prijave na https://skofija-koper.si/pnz/vipavska
KRST OTROK
V nedeljo bo v Kamnjah prejel krst
Edi Živec Lozar, sin Mateja in Marinke iz Vrtovina. Njegovo družino
priporočamo v molitev.
PRIPRAVA NA KRST
prvega otroka bo v torek, 14. septembra, ob 20. uri v Marijinem domu
v Šturjah.
BRALCI
Na spletni strani je dostopen seznam bralcev beril za meseca september in oktober za obe župniji, v
katerega se sami vpišete. Lepo povabljeni tudi novi bralci.
ČLANE ŽPS
bomo izbirali v nedeljo, 26. septembra. Izbira je enaka po vseh škofijah. Prihodnjo nedeljo, 19. septembra, bodo na voljo kandidatne liste.
Hvala vsem, ki ste pripravljeni sprejeti tudi ta način služenja skupnosti.
ŠAGRO SV. MIHAELA
v Kamnjah bomo obhajali na rožnovensko nedeljo, 3. oktobra.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah skupa s poroko 412,44€ evrov, in dar za cerkev
200 evrov. V Kamnjah 319 evrov.

Navodila koprskega škofa za opravljanje verskih dejavnosti
Na podlagi veljavnih odlokov vlade in
zdravstva daje koprski škof za obdobje
od 9. septembra 2021 do nadaljnjega naslednja navodila, ki predstavljajo povzetek navodil SŠK:
1. Za izvajanje verskih obredov je potrebno izpolnjevanje sledečih pogojev:
– Vsi zakramenti se podeljujejo brez izpolnjevanja PCT pogojev, število udeležencev pa mora zagotavljati medsebojno
razdaljo 1,5m, to je 6 oseb ali 3 gospodinjstva na 9m² in 60 oseb ali 30 gospodinjstev na 90m².
– V prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask, razen za mlajše od 6 let in
za glavnega govornika, če je na razdalji 1,5m. Zunaj prostorov pa je uporaba
mask obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5m medsebojne razdalje.
– Ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov je obvezno razkuževanje rok.
– Obvezno je tudi redno razkuževanje in
prezračevanje prostorov.
– Ljudsko in zborovsko petje se povsod
lahko izvaja.
2. Za izvajanje verske in duhovne vzgoje
in izobraževanja je za voditelje in udeležence potrebno izpolnjevanje pogoja
PCT. Pogoj PCT ne velja za otroke do 12.
leta starosti, starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za šolo.
3. Cerkveni pogrebi se opravljajo v skladu z navodili komunalnih služb.
4. V župnijski pisarni je poleg upravitelja lahko samo ena oseba oz. člani istega
gospodinjstva.
5. Vsem duhovnikom in vernikom priporočamo molitev za bolnike in zdravstvene delavce.
Jurij Bizjak, koprski škof

»Domača naloga«
V tem tednu posebej prisluhnimo mladim. Poskušajmo jih zares slišati in biti z
njimi. Tudi, če se doma umaknejo. Tudi,
ko jih srečamo na cesti; tudi, če gredo
mimo s slušalkami v ušesih …

