Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 10.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 12. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 13. 10,

GOJAČE ob 19.00
v Črničah ob 19. uri molitvena skupina
za † Janka Rebka, Gojače 45, 8. dan

četrtek 14. 10.,

KAMNJE ob 19.00

petek, 15. 10.,

ČRNIČE ob 19.00

sobota, 16. 10.,

SKRILJE ob 8.00

Janez XXIII.,
papež

Maksimilijan Celjski,
mučenec

za †† Pavlo in Borisa Petrovčiča, Kamnje 40
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za † Vido Šatej, Vrtovin 80

Gerald,
vitez

Sinoda, hoditi skupaj

za vse †† padle, p. n. Potoče

Kalist I.,
papež, mučenec

v Črničah večerna adoracija od 21. do 22. ure.

Terezija Avilska,
devica, cerkvena učiteljica

Marjeta Marija Alakok,
redovnica

za † Dolfko Kosovel, p. n. molitvene skupine

za †† starše Kante, Skrilje 77
večernice na Zoomu ob 21.00

28. NEDELJA
MED LETOM, 17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
škof, mučenec

VRTOVIN ob 7.30

začetek sinode:
za sinodalno Cerkev

KAMNJE ob 10.30

za vse ††, Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 9.00

za † Vilmo Brankovič, Črniče 18
za župnijo

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju.
Bodi nam v pomoč proti zlobi in zalezovanju hudega duha.
Ponižno prosimo, naj ga Bog ukroti.
Ti pa, vodnik nebeške vojske, Satana in druge hudobne duhove,
Ki blodijo po svetu v pogubo duš,
Z Božjo močjo v pekel pahni! Amen.

 Za

ko nec

RECEPT – Soseda se pogovarjata: »Grozno kašljam, kaj naj storim?« »Vem za sijajen recept:
pojej kilogram surovega kislega zelja in nanj spij steklenico donata.« Naslednji dan
se soseda spet srečata. »Še kašljaš?« »Ne, ker si ne upam!«

V nedeljo, 10. oktobra bo papež Frančišek v Rimu odprl sinodo z naslovom: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje
in poslanstvo. Teden dni pozneje pa se bo začela tudi po vseh
»Eno ti
škofijah po svetu. Sinoda tako ne bo potekala samo v Rimu in
manjtudi ne samo nekaj tednov, kot je bilo v navadi v preteklosti,
ka: pojdi,
prodaj, kar ampak bo trajala dve leti, do leta 2023 in bo potekala po vseh
imaš, in daj škofijah po svetu. Zaradi tega bo sinoda posebna, zaradi česar
ubogim, in je že pred samim začetkom zbudila po svetu veliko pozornost.
imel boš
Posebna bo tudi zardi naslova. Papež nam vsem kristjanom
zaklad v
želi priklicati v zavest resnico, da je Cerkev sinodalna, kar
nebesih;
pomeni, da smo njeni člani občestvo in smo pri njenem ponato pridi slanstvu udeleženi vsi krščeni. Cerkev mora biti prostor, kjer
in hôdi za
vsi poslušamo drug drugega, se drug od drugega marsikaj
menoj!«
naučimo in hodimo skupaj naprej.
Ta beseBeseda sinoda pomeni »sklic«, še več: skupna pot tistih, ki
da ga je
so
sklicani. To je poudaril že sv. papež Janez XXIII., ki je rekel,
potrla in
da
se s koncilom Cerkev odloča za skupno hojo. Čeprav vemo,
je žalosten
da je hoja enega gotovo hitrejša
odšel; imel
od skupne hoje, nas Sveto pismo
je namreč
pouči s primerom izhoda izvoljeveliko premoženje.
nega ljudstva iz Egipta. Na pot
Mr 10,21–22
v novo, svobodno prihodnost so
šli vsi: odrasli, starčki in otroci…
Potovanje je bilo prilagojeno za
vse. Bog ne pušča nikogar zadaj,
ne izloča slabotnejših. Gotovo je
Odlomki Božje
pot zaradi tega tudi počasnejša
besede
in napornejša, a spodbuja vse in
na naslednjo
na nikogar ne pozablja. To je najnedeljo
pomembnejše. Tako tudi Cerkev
Iz 53,10–11
Heb 4,14-16
ne napreduje zaradi enega »jaz«,
Mr 10,35-45

ampak zaradi »mi«. Že ko je bila sinoda o družini, je papež močno poudarjal, kako pomembno je , da vsak
pove svojo besedo, ker nad vsemi
deluje isti Sveti Duh. Razmišljati sinodalno pomeni zavedati se, da isti
Sveti Duh govori v meni kot v drugih.
Iz tega se rojeva spoštovanje različnosti, ki ni nasprotovanje, ampak vir
skupne rasti in napredovanja.
Papež želi, da bi razumeli, kako je
sinoda veliko več kot to, da nekdo
v Rimu reče: »Pripravimo sinodo«,
zborovanje z mnogimi razpravami.
Sinodalno razmišljanje je spreobrnjenje. Je sprememba mišljenja,
premik od »jez« k »mi«.
Spreobrnjenje je v tem, da nehamo poudarjati vsak svoje pravice
in namesto tega poiščemo v Cerkvi
svoj prostor in način služenja skupnosti. Cerkev torej ni »sindikalna«,
kakršno bi mnogi danes radi imeli,
okuženi z smrtonosnim individualizmom, kjer samo čakamo, kaj bodo
drugi naredili za nas in namesto nas.
Ko papež predlaga sinodalni življenjski slog, je to kot injekcija protiteles
evangeljskih odnosov v človeštvo, ki
boleha za individualizmom.
dekan, Franc Likar

Pismo slovenskih škofov za konec
epidemije in edinost v Cerkvi
Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji, da skupaj premagamo
težko krizo epidemije in delitev med
nami. Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi
priložnost, da poglobimo svojo vero
in zaupanje v Boga. Tako bomo iz
krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri
ter bodo naša občestva kraj živete
vere. V nedeljo, 17. oktobra 2021,
vesoljna Cerkev pričenja sinodalno
pot preverjanja življenja po veri v
Kristusa. Ta pot se najprej pričenja
tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da po vseh naših
občestvih namenimo skupno molitev
za prenehanje epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v
tem času vsi ena družina, čeprav z
različnimi mišljenji in prepričanji, ter
skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje.
Vaši škofje

ROŽNI VENEC
Čas se zelo hitro izteka v večnost. Mesec
oktober je čas, da
najdemo stik, za ponavljajočo molitev z Marijo. Ta ustavlja zlo, nas osvobaja sužnosti in odpira pot v prihodnost. Zdaj ni čas za
opazovanje, kam gre svet, ampak za
konkretne korake v krščanskem življenju. Kdor je krščen in osebno moli
le občasno, je kristjan v najlon vrečki
in v zamrzovalni skrinji.

STREŽNIKE
spet vabim v četrtek, da
se dobimo na srečanju
takoj po maši v Kamnjah,
kar iz obeh župnij skupaj,
končamo ob 20.15. imeli bomo zabavni kviz in kaj za prigriznit.
Vsi novi strežniki, ki ste že začeli ali
se še želite pridružiti, pa pridite pred
mašo, v četrtek ob 18.30.

ŽGS
V ponedeljek se dobimo s člani gospodarskega sveta Črniče v Črničah
ob 20. uri.

NEDELJSKI IZLET V ČRNOTIČE
Bratovščina svetega Pavla vabi, da
gremo v prihodnjem letu »na obisk«
k cerkvam, posvečenim Svetemu
Pavlu v naši škofiji.
Tako že naslednjo nedeljo, 17. 10.
lepo vabljeni na mini romanje tokrat sv. Pavlu v Črnotiče (nad Črnim
Kalom). Potem se bomo zapeljali še
do črnokalske utrdbe. S kraškega
roba je lep razgled na vso slovensko Istro. Ob 14. uri se zberemo na
parkirišču v Potočah, se porazdelimo po avtomobilih.
ROMANJE NA SVETO GORO
Lepo vabljeni, da v
soboto, 23. oktobra
pred
misijonsko
nedeljo poromamo
k Svetogorski, da
se kot župniji priporočimo. Vabljeni
na peš romanje zjutraj ali popoldne
z avti. Lahko se že prijavite tudi za
avtobus, za prevoz je potreben PCT
pogoj.
MOŽJE
V soboto, 30.10.2021 bo prvo srečanje krščanske skupine mož (vseh
stanov: sinovi, očetje, zakonski
možje…). Začnemo ob 20 uri s sv.
mašo, ki bo v kapeli samostanske
cerkve v Vipavskem Križu. Vljudno
vabljeni, da se nam pridružite. Prosimo za potrditev prihoda na prvo
srečanje na mail: skupina.mozje@
gmail.com ali telefon: 051-337-347
Tomaž.
KONCERT
Kosovelovci imajo danes, v nedeljo ob 18.00 v cerkvi v Logu festival
moškega petja s sakralnim programom, lepo povabljeni.

ZAKONSKI JUBILANTI
Že sedaj vabljeni na zahvalno nedeljo
v Črničah. Vsi , ki ste lani ali letos praznujete, 5. 10. … obletnico poroke. Lani
je praznovanje odpadlo, zato vabljeni
tudi lanski. V Kamnjah bomo, upajmo
praznovali na nedeljo svete družine.
SKUPINA VERA IN LUČ
Srečanje vipavske skupine Vera in luč,
ki je namenjena za družine z otroki
s posebnimi potrebami, bo v župnijski dvorani v Vrhpolju v nedeljo 17.
oktobra ob 14:00. Na srečanju bomo
skupaj obhajali tudi »lučkarsko« sveto
mašo. Dobrodošli tudi novi člani!
DUHOVNO SPREMLJANJE PREIZKUŠANIH
V sredo 20. 10 2021 bo po maši (ob
19:45) srečanje za duhovno spremljanje preizkušanih. Srečanja bodo
potekala mesečno (na tretje srede v
mesecu) v župnišču v Vrhpolju po večerni sv. maši. Srečanja bodo trajala
90 minut. V programu bo deset srečanj po knjigi avtorja Nikolasa Diata:
Je čas umiranja. V izpovedih menihov
se tankočutno dotika vprašanja smrti.
Kako naj umremo? Kako naj odgovorimo na naše strahove? Kako naj živimo
za veliki prehod? Program se bo odvijal, če bo dovolj prijav. Svojo odločitev
za udeležbo sporočite na naslov: martinanaglost64@gmail.com ali janez.
krzisnik@rkc.si.
HVALA
za vaše darove. Ta teden ste za župnijo darovali v Črničah 171.99 €, v Kamnjah za šagro 401,20.

»Domača naloga«
Še vedno je naloga rožni venec. Vpeljimo vsaj desetko vsak dan. Vsaj enkrat tudi k tedenski maši in k rožnemu
vencu pred mašo.

