Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 9.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 28. 9.,

ČRNIČE ob 15.00

Vincencij Pavelski,
duhovnik
Venčeslav,
mučenec

za † Zoﬁjo in Vinka Pegana, Potoče 34

pogrebna za † Albino Košuta, Ravne 22

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 29. 9,

za † Tino Čermelj, Vrtovin 21b
GOJAČE ob 19.00
v Črničah ob 19. uri molitvena skupina
za † Klaro Krkoč, Gojače 8

četrtek 30. 9.,

KAMNJE ob 19.00

Mihael, Gabrijel in Rafael,
nadangeli
Hieronim, duhovnik,
zavetnik koprske škoﬁje

prvi petek, 1. 10.,

Terezija Deteta Jezusa,
devica, cerkvena učiteljica

prva sobota, 2. 10.,
Angeli varuhi,
škof in mučenec

Pohujšanje

v zahvalo, Potoče 48
od 18.30 možnost za spoved, po maši češčenje; ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 18.00

za † Marijo Šatej, Gojače 3b
od 17.30 možnost za spoved in češčenje

SKRILJE ob 7.30

za † Franca Kravosa, Skrilje 77
od 7.10 češčenje in možnost za spoved večernice na Zoomu ob 21.00

27. NEDELJA
MED LETOM,

KAMNJE ob 7.30

rožnovenska,

ČRNIČE ob 9.00

za †† Stanislava in Jožefa Kompara, Kamnje 17

3. 10.,
Frančišek Borgia,
redovnik

krst otrok

na čast Materi Božji za dušno in telesno zdravje v družini, p. n. Č 69d

KAMNJE ob 10.30, zlatomašnik br. Placid
za župnijo

V Kamnjah ob 15.00 pete litanije in blagoslov
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POD NAPUŠČEM – Včeraj zjutraj je pozvonilo pri vratih. Ko sem odprl, je pod napuščem stala
moja tašča in me vprašala: »Ali lahko ostanem tukaj kakšen dan?« Odgovoril sem ji:
»Seveda lahko!« in zaprl vrata.

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo
bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli
Če te tvoje v morje.«
Za kakšno pohujšanje gre? Kdo so ti mali? Jezus govori o
oko pohujmalih (micron). Ne gre toliko za majhne po postavi ali po stašuje, ga
iztakni! Bo- rosti, otroke, ampak za male, ki delajo prve korake v veri,
lje je zate, prve korake na poti do cerkve in v njej najdejo ošabnost, delida prideš
tve, primerjanje, nevoščljivost ... To so stvari ki pohujšajo. To
z enim
so stvari, ki nekomu preprečijo, da bi prišel k izviru.
očesom
Apostoli so imeli težave: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v
v Božje
tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ni hodil
kraljestvo,
za nami.« Branili smo mu, ker ni bil »naš«. Kako hitro se na
kakor da
bi imel obe primer Slovenci razdelimo na te in one. Kako hitro smo trdi
očesi, pa bi do drugače mislečih. Razpoznavno znamenje tega je, da ni
bil vržen v veselja.
peklensko
Duhovna ošabnost torej pohujša male, tiste ki iskreno iščejo.
dolino
Zato je Jezus tako neposreden: če te pohujšuje, iztakni, odMr 9,47
reži …. Že cerkveni očetje so v tem prepoznali ošabnost: Oko
je pohlep, posedovanje, videti zgolj zase. Roka pomeni vzeti,
imeti. Eva je v raju videla
sad in ga vzela. Noge vodijo na pot, kako gremo in
kam gremo.
Ko mali gledajo duhovno
ošabnost, se jim zdi, da je
Odlomki Božje
tudi v Cerkvi tako, kot je v
besede
stranki. Tam jih drži skupaj
na naslednjo
prepričanje in interes. Kako
nedeljo
4 Mz 11,25–29
hitro lahko zlorabimo KriJak 5,1–6
stusa, in pohujšamo male.
Mr 9,38–43.
45.47–48

Ko se počutimo ogrožene, se postavimo v obrambno držo. Začnemo
biti nasilni, ranimo z besedo. Počasi
pridemo do tega, da ves čas potrebujemo nekega nasprotnika. Satanu
to zelo ugaja.
Mali so tudi otroci. Ti še stopajo
po poti vere in odrasli jih vzgajamo
v veri. Kako hitro jih silimo v nekaj,
kar sami ne živimo. Pošljemo otroka
k maši, sami pa si damo izgovore.
Pohujšamo lahko duhovniki, ko tega,
kar oznanjamo, sami ne živimo.
Apostoli so prehodili dolgo pot, da
so se osvobodili te duhovne ošabnosti in posvetne miselnosti, prelepljene s pobožnostjo. Če smo slabotni in
padamo, nič hudega. Jezus potrebuje grešnike, ne popolne. Brez zadržkov pa je obsojal hinavščino in razdvojenost. To pohujša bolj kot drugi
še tako umazani grehi.
župnik

IZBIRA ČLANOV
ŽPS
Danes
izbiramo
člane v vseh župnijah. Prosim, da
list z obkroženimi imeni danes vstavite v pripravljen nabiralnik; listi so
še na voljo v cerkvi. Obkrožite največ sedem imen. Lahko pa izberete
enega svojega kandidata.
Poleg izbranih sedmih članov župnik
predlaga še člane iz raznih skupin in
služb v župniji ter pošlje škofu v potrditev. Potem bo znana nova zasedba ŽPS.

OBISK BOGOSLUŽJA
Potrudimo se in imejmo s seboj potrdilo o izpolnjevanju enega od PCT
pogojev zaradi varovanja zdravja
pa tudi za primer inšpekcijskega
nadzora javnih prostorov.
PRVI PETEK
Vabim, da letos začnete sami ali kot družina pobožnost devetih prvih petkov. Pomembno je, da
se zavežete, tudi če boste morali
kdaj kakšnega izpustiti. Lahko greste z namenom k sveti maši tudi
kakšen dan blizu prvega petka. Ta
petek maša v Črničah zaradi obveznosti uro prej. Pomembno je, da
obhajate zakrament sprave in prejmete obhajilo.
ŠAGRA V KAMNJAH,
zlatomašnik
v nedeljo, 3. oktobra.
Vabljeni k sveti maši.
Da se bomo razporedili, bo letos tudi jutranja
maša (z oktobrom spet
ob 7.30) v Kamnjah (naslednjo nedeljo v Skriljah). Ob 10.30 bo praznično
sveto mašo daroval zlatomašnik brat
Placid Prša iz Vipavskega Križa.
Popoldne ob 15. uri vabljeni k pétim
litanijam in blagoslovu.
PRIPRAVA NA ZAKON
Začne v petek ob 19. uri v Marijinem domu v Šturjah, še se lahko
prijavite preko spletne strani.
BOLNIKE IN STAREJŠE
tokrat obhajam samo v petek v Črničah, v Kamnjah naslednji teden.
Če bo slabo vreme, pa tudi v Kamnjah v soboto.

BIRMANCI
V soboto se odpravljamo na peš romanje
na Sveto Goro. Upajmo, da nam bo vreme sedaj naklonjeno.
Krenemo ob 8.30 izpred cerkve
v Kamnjah, drugi se pridružite na
poti, kot smo dogovorjeni. Starši
pridete na Sveto Goro za 18. uro.
Tam bomo imeli preprosto izročitev Svetega pisma.
SKRITI BOTRI BIRMANCEV
Birmanci še čakajo na skrite molivce zanje in njihove družine. Pridite po podobico.
POHOD ZA ŽIVLJENJE
bo v Ljubljani 2. oktobra. Prijave so
na spletni strani. V cerkvi lahko vzamete molitev za nerojene otroke.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
župnijo darovali v Črničah 134,56€,
v Kamnjah 307 evrov in 46 evrov
darov za svetopavelsko knjigo.

iz homilij
papeža Frančiška
med obiskom na
Slovaškem

dogodkov v svetu ne spreminja: dobri
so odstranjeni in hudobni zmagajo ter
uspevajo. V očeh sveta je križ poraz.
In tudi mi smo v nevarnosti, da bi
se zaustavili ob tem prvem pogledu,
površinskem, da ne bi sprejeli logike
križa; da ne bi sprejeli, da bi nas Bog
rešil tako, da se nadenj zgrne zlo sveta. Ne sprejeti, razen z besedami, šibkega in križanega Boga, pomeni sanjati močnega in zmagovitega Boga.
To je velika skušnjava. Kolikokrat težimo h krščanstvu v slogu zmagovalcev, k triumfalnemu krščanstvu, ki bi
bilo pomembno in ugledno, ki bi bilo
deležno slave in časti. Vendar pa je
krščanstvo brez križa posvetno in postane nerodovitno. (...)
Križi so brezštevilni: okoli vratu, v
hiši, v avtu, v žepu. Vendar pa ne koristi, če se ne zaustavimo in gledamo
Križanega ter mu ne odpremo srca;
če ne dopustimo, da nas osupnejo
njegove rane, odprte za nas; če se
srce ne razširi od ganjenosti in ne jočemo pred Bogom, ki je ranjen iz ljubezni do nas. Če ne storimo tako, križ
ostaja neprebrana knjiga, katere naslov in avtor sta dobro znana, vendar
pa ne vpliva na življenje. Ne zreducirajmo križa na nabožni predmet ali še
manj na politični simbol, na znamenje
verskega in družbenega pomena.

Krščanstvo brez križa je posvetno in postane nerodovitno
Najprej je videti. Vendar pa kaj
je videl Janez pod križem? Zagotovo to, kar so videli drugi: Jezus,
nedolžen in dober, umre nasilne
smrti med dvema razbojnikoma.
Ena izmed tolikih krivic, ena izmed
tolikih žrtev, ki ne spremenijo zgodovine, še en dokaz, da se potek

»Domača naloga«
Ko srečam človeka med vožnjo, hojo …
ga skušam videti z ljubeznijo, kot ga vidi
Bog. V srcu ga blagoslovim. Namenoma
pomagam presegati razdeljenost med
ljudmi.

