ponedeljek, 4. 10.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 5. 10.,

VRTOVIN ob 8.00

Frančišek Asiški,
redovnik

Marija Favstina Kowalska,
redovnica

za † Dolores Pegan, p. n. darovalca
za zdravje, Vrtovin 17

sreda, 6. 10,

SKRILJE ob 19.00
v Črničah ob 19. uri molitvena skupina
za † Stanislava Možina, Skrilje 83

četrtek 7. 10.,

RAVNE ob 19.00

Bruno,
redovnik

Rožnovenska Mati Božja
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za † Albino Košuta, Ravne 22, 8. dan
ni večerne adoracije

petek, 8. 10.,

za †† Antona in Marto Ličen, p. n. Črniče 25

sobota, 9. 10.,

SVETI PAVEL ob 15.00

Janez Leonardi,
redovnik

za †† in žive člane bratovščine
večernice na Zoomu ob 21.00

28. NEDELJA
MED LETOM, 10. 10.,
Danilo, škof

SKRILJE ob 7.30
za † Makso Mermolja, Skrilje 2b

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za †† Vidmar in Balažic, Potoče 66

Mašni nameni, ki jih bo v Petrovem domu daroval g. Aleksander Lestan:

• za †† Antona in Bredo Gleščič, Črniče 94
• za †† Angelo Fišer in Jankota Podgornika, p. n. Črniče 105
• za †† duhovnika Dragota in Jožefa Podgornika, p. n. sorodnikov Vrtovin
• za †† Lozar, Ravne 7 in †† Kosovel, Ravne 23 ter †† Slejko, p. n. Ravne 23
• za † Klavdijo Trobec, p. n. sošolke
• za ozdravitev in osvoboditev, p. n darovalca
• za zdravje, p. n. darovalca Črniče
• za vse †† sorodnike in dobrotnike, p. n. darovalca Črniče
• v zahvalo za življenje, Črniče
• za †† starše in brate Kosovel, Kosovel Črniče
• v zahvalo in priprošnjo za zdravje in Božji blagoslov, Črniče 84a
• za † Angela in †† starše Volčič, Črniče 69b
• za † Franca in vse †† iz družine Podgornik, p. n. Črniče 69b
 Za

Rožni venec

ČRNIČE ob 19.00

Tajda,
spokornica

ko nec

POROKA– Mlada športnica se poroča. Župnik se približa elegantno oblečenemu moškemu pred
cerkvijo in ga vpraša: »Vi ste pa najbrž ženin?« »Žal ne,« odgovori ta.
»Izpadel sem že v predtekmovanju.«

Če kdaj, so zdaj časi za molitev rožnega venca. To je molitev, ki rešuje družine, vasi, narode. To je molitev za raztreseČe te tvoje ne čase, ko je težko zbrati misli.
Ali še gledamo in občudujemo nebo? Tisto zgoraj in ono v
oko pohujsebi. Ta teden me je nagovorila Kantova misel. Napisal jo je
šuje, ga
iztakni! Bo- za maksimo svojega življenja: »Vredno čudenja je le dvoje:
lje je zate, zvezdno nebo nad mano in moralni zakon v meni.« Zgoraj in
da prideš
spodaj neskončna globina. Ko izgubljamo občudovanje, ostaja
z enim
samo še: Ali ali je dovoljeno. Ostaja samo še pravilo. Mnogi
očesom
Cerkev enačijo samo še s pravili. Vera se skrči na prav-narov Božje
be, ostajam pa sam in postaja me strah. Zato bežim stran od
kraljestvo, človeka, stran od življenja.
kakor da
Rožni venec ponovno vrača pogled v nebo. V tisto zgoraj in
bi imel obe
v
nebo v meni. Kakšen red med zvezdami v vsem vesolju in
očesi, pa bi
kakšen
moralni red, zapisan v človekov duh. Rožni venec je
bil vržen v
ponavljanje
in gledanje. Ponavljanje mi pomaga, da začnem
peklensko
spet
videti
duhovni
svet. Brez tega ponavljanja postaja notradolino
nji pogled vedno bolj ploščat, tanek in ozek. In dnevi začnejo
Mr 9,47
hiteti, minevajo v galopu. Ko ni globine, vse teče na površini
in hitro.
Ko se nakopičijo skrbi in se pojavijo notranji strahovi, začnem ponavljati zdravamarije. Molitev ni najprej v mislih. Ne moreš jih kar zbrati
in misliti na to, kar moliš. To
se zgodi le priložnostno. MoOdlomki Božje
besede
litev je poslušanje drugega.
na naslednjo
Ni vrtenje okoli sebe. Molitev
nedeljo
se ne dogaja le v glavi. Ro4 Mz 11,25–29
Jak 5,1–6
žni venec polagoma prestavi
Mr 9,38–43.
težišče od mene na »ti«. Ne
45.47–48

sprašujem se več, kaj je dovoljeno,
koliko bom kaznovan ali nagrajen.
Začnem gledati in se čuditi.
Izgovor, da nimamo časa za molitev, ne drži. Za prehranjevanje si
vzamemo čas in lakota nas pelje k
temu. Lakoti po molitvi pa ne preberemo več pravilno. Potešimo jo z nadomestki. In življenje spet postane
bolj ploščato in tanko.
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je
Mojzes napisal to zapoved, v začetku pa ni bilo tako.« Začnimo vendar
znova moliti rožni venec. In ponovno bomo videli globlje, videli tisto »v
začetku«. Tisto po čemer tako hrepenimo, pa niti ne vidimo več.
župnik

NA GOD ROŽNOVENSKE
MATERE BOŽJE,
v četrtek, bodo na Radiu Ognjišče
neposredno prenašali molitev rožnih vencev in sveto mašo iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah med
18.00 in 21.00. Sveto mašo bo daroval nadškof Marjan Turnšek.

SHOD V LOGU
Danes ob 17. uri. Leto svetega Jožefa: Oče v senci. Spoved od 16. ure,
rožni venec od 16.30. V Kamnjah danes na šagro litanije z blagoslovom
ob 15. uri.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE
Poteka od 3. do 10. oktobra, letos
z geslom »Z veseljem do življenja
skrbimo drug za drugega.«

MESEC ROŽNEGA VENCA
Vabim, da se
zberete skupaj
tudi med prijatelji
ali sosedi. Vabljeni, da pridete 20
minut pred sveto
mašo k skupni
molitvi. Rožni
venec počasi, a
vztrajno tali led.

MAŠA NA SVETEM PAVLU
V soboto ob 15. uri. Vabljeni. Po
maši srečanje bratovščine. Pridružite se lahko novi člani in pomagate
pri skrbi za ta sveti kraj. Če bo slabo vreme, bo maša v Vrtovinu, druženje pa v dvorani pri OŠ Vrtovin.
BOLNIKE IN STAREJŠE
obhajam v soboto dopoldne v kamenjski župniji.

ROMANJE NA SVETO GORO
Naše župnijsko romanje bomo poskušali izpeljati pred misijonsko
nedeljo, v soboto, 23.
oktobra. Že sedaj vabljeni tudi na
pešromanje.
Pohvala birmancem, ki so včeraj
skupaj prehodili celotno romarsko
pot do Svete Gore.
HVALA
za vaše darove. Ta teden ste za župnijo darovali v Črničah 157,40€, v
Kamnjah 350,50.
V Črničah ste ob pogrebu Albine Košuta namesto cvetja za cerkev darovali 169 evrov. Hvala svojcem in
vsem darovalcem.

IZBRANI ČLANI ŽPS
Sedaj vam bom lahko sporočil tudi bolj
Sedem kandidatov, ki ste jim na- natančen dan, ko se tam maša daruje.
menili največ glasov.
Dom je zraven župnišča v Šempetru,
Cesta prekomorskih brigad 22. Vesel
KAMNJE,
bo obiska, vendar se pri obisku strooddanih 121 veljavnih glasovnic:
go držimo zdravstvenih omejitev.
Zvonka Črmelj
Mavricija Ferjančič
Mitja Kompara
Nataša Mervič
Matej Praček
Marjan Rustja
Vida Vodopivec
ČRNIČE,
oddanih 88 veljavnih glasovnic:
Damijan Brankovič
Damjana Čibej
Metka Durn
Vida Gerljevič
Marija Humar
Andrejka Krapež
Rok Rojko
Poleg teh ŽPS sestavljajo še nekaj
članov, ki jih imenuje župnik po
pokritosti vasi in zadolžitev v župniji. Celoten sestav bo objavljen
potem, ko ga pošljem in dobim
potrjenega od škofa. Hvala vsem,
ki ste bili pripravljeni sprejeti, in
vsem, ki ste glasovali.

***
LETO SVETEGA JOŽEFA
(Oče v senci, iz apostolskega pisma z
očetovskim srcem)
Očetje se ne rodijo, očetje postanejo.
Oče se ne postane samo zaradi tega,
ker ima otroka, ampak ker je odgovorno prevzel skrb zanj. Kadar koli nekdo
prevzame skrb za življenje nekoga
drugega, v nekem smislu v odnosu do
njega uresničuje očetovstvo.
V družbi našega časa je pogosto videti, da otroci nimajo očeta. Tudi današnja Cerkev potrebuje očete. Opomin
sv. Pavla, namenjen Korinčanom, je
vedno aktualen: »Čeprav bi namreč
imeli deset tisoč vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogih očetov«
(1 Kor 4,15). Potrebno bi bilo, da bi
vsak duhovnik ali škof lahko dodal
tako kakor apostol: »V Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju rodil
jaz« (prav tam). Galačanom pa pravi:
»Otroci moji, ki vas ponovno rojevam
v bolečini, dokler ne bo v vas oblikovan Kristus« (4,19).
Biti oče pomeni vpeljati otroka v izkustvo življenja, resničnosti. Ne ga zadrževati, ne ga zapirati, ne ga posedovati, ampak ga usposobiti za odločitve,
za svobodo, za odhode. Morda je izročilo zaradi tega Jožefu poleg vzdevka oče dalo še vzdevek »najčistejši«.
Čistost je svoboda od posedovanja na
vseh področjih življenja.

G. ALEKSANDER LESTAN
pošilja vsem lepe pozdrave.
Sedaj ga lahko pokličte tudi na
stacionarno številko neposredno:
0590 191 73.
Mobilna številka:
041 507 158
Mašni nameni na naslednji strani »Domača naloga«
bodo darovani po 22. oktobru in še Vpeljem molitev rožnega venca.
Vsaj desetko.
v začetku novembra.

