Nameni svetih maš:

20. nedelja med letom

ponedeljek, 18. 8., KAMNJE ob 20.00
Helena,
v čast angelom varuhom,
cesarica
Kamnje 37a

GOJAČE ob 20.00
za †† redovnici Alessijo in
Judito Cigoj, p. n. Gojače 17

torek, 19. 8.,
Janez Eudes,
duhovnik

VRTOVIN ob 8.00
v čast Materi Božji,
po namenu, Vrtovin 102

ČRNIČE ob 20.00
za †† Marico in Slavko Hvalič
ter †† Fišer, p. n. Črniče 1b

sreda, 20. 8.,
Bernard,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 20.00
za † Cvetko Kočevar,
Skrilje 91

MALOVŠE ob 20.00
za †† starše Gerljevič
in † Cvetko, p. n. Malovše 39

četrtek, 21. 8.,

KAMNJE ob 8.00

Viktorija
za zdravje,
Rasoamanarivo, vdova Kamnje 2c

ČRNIČE ob 20.00
za verne duše v vicah,
p. n. Črniče 25

petek, 22. 8.,
Devica Marija
Kraljica

ni svete maše

RAVNE ob 20.00
za †† Slejko,
Ravne 26

sobota, 23. 8.,
Roza iz Lime,
devica

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za † Marjana Kosovela,
p. n. Črniče 59

Ni jutranje svete maše!

ČRNIČE ob 7.30
za † Marija Kosovela,
p. n. Črniče 84

24. 8.

14. NEDELLJA
MED LETOM,
Jernej,
apostol

KAMNJE ob 10.30
za †† Lozar,
Vrtovin 98
SKRILJE ob 11.30
za zlatoporočenca (Kravos)

GOJAČE ob 9.00
za župnijo

17. 8. 2014
št. 33

Žalost
Tedaj so pristopili
njegovi učenci in
ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za
nami.« Odgovoril
je in dejal: »Poslan
sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Prišla
je, padla predenj
in rekla: »Gospod,
pomagaj mi!« Odgovoril ji je in dejal: »Ni lepo jemati
kruh otrokom in ga
metati psom.« Ona
pa je rekla: »Tako
je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo
od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.«
Tedaj je Jezus
odgovóril. Rekel ji
je: »O žena, velika
je tvoja vera! Zgodí
naj se ti, kakor
želiš!« In njena
hči je ozdravela
tisto uro.
(Mt 15,23–28)

 Za konec
HLADNA REBRCA – »Natakar, ali imate hladna rebrca?« »Ne, ne, to je medicinski pas, ki ga nosim zaradi revme.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki
Božje besede za
naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 22,19–23
2. berilo: Rim 11,33–36
evangelij: Mt 16,13–20

Pri neki hiši sta mož in žena po vsakem obedu imela
navado reči: »Ko bi imela dovolj zemlje, bi bila srečna!« Sčasoma sta dobila nekaj zemlje, a še vedno sta
po obedu ponavljala iste besede. Postala sta veleposestnika, pa se nista nehala pritoževati. »Koliko zemlje
bi vama bilo dovolj?« ju je nekega dne vprašal sosed.
»Kolikor bi jo lahko obhodil v enem dnevu,« mu odgovoril mož. In sosed mu je dal na razpolago svojo
zemljo. Zgodaj se je odpravil na obhod. Proti večeru
se je vračal, od daleč je zagledal svojo ženo, a je hotel
narediti še en krog in zaobjeti lep kos zemlje. Prav ob
zahodu je prišel zadovoljen v objem svoje žene. Zmagoslavno se je smejal, v naslednjem trenutku pa se je
zgrudil. Mrtev. Preveč je obremenil svoje šibko srce.
Naslednji dan so ga pokopali in sosed je še enkrat
vprašal: »Koliko zemlje bo dovolj ...?«
Zemlja je le podoba tega, kar je znotraj, kar je v
nas. Podoba duhovnega iskanja. Besede »ko bi imela dovolj zemlje« so podoba notranje žalosti. Duhovni očetje govorijo o koristni žalosti in o žalosti, ki je
grešna od samega začetka. To je žalost zaradi uspeha
drugih, žalost, ker nečesa ne bi smelo biti, ker tega
sam nimam ... Zato je nevoščljivost pravzaprav duhovna žalost. Taka žalost
je eden najtrdovratnejših
sovražnikov duhovnega življenja.
Izraelci so bili zelo duhoven narod. Bog jih je izbral
in jim naklonil veliko njivo.
Na mizi je bilo obilo duhovne hrane. Ko se je Kristus z
njihove njive odpravil ozna-

njat k tujcem, so bili mnogi žalostni.
Tudi apostol Pavel je poznal to žalost,
saj je bil sam prej bolestno navezan
na njivo Izraela. Zato se je odpravil
k tujcem, »da vzbudim ljubosumnost
svojih rojakov in rešim vsaj nekatere
izmed njih«.
»O žena, velika je tvoja vera,« se
Kristus razveseli žene tujke. Lahko
bi bila ljubosumna na Izraelce. Toda
žalost ji ni zatemnila notranjega pogleda. Ostala je vedra in v iskanju čista. V pogovoru s Kristusom se je ob
najresnejšem vprašanju zmogla pošaliti. Veselje je znamenje zdravega
in odprtega duha.
Slovenci smo po naravi duhovni,
vendar lahko hkrati tudi melanholični. Prirojena »žalost zaradi soseda«
te lahko zaradi škodljive duhovne
delitve na našo in vašo zemljo naredi ozkega in zaprtega ter na koncu pripelje do enega samega koščka
zemlje.
Ista žalost pa nam je po Pavlovo
lahko tudi v rešitev. Prisluhni Jezusovemu pogovoru s tujko in se uči. Ni
imela težav z zemljo. Pripravljena je
bila sprejeti zadnje mesto pri drobtinicah pod mizo. Ni ponavljala »Ko bi
imela dovolj zemlje ...« Imela ni nič
in našla je vse.
župnik

V nedeljo ni prve maše v Kamnjah,
lahko greste k jutranji sveti maši v
Črniče ob 7.30.
ŠOLA PRITRKAVANJA
V Kamnjah bo do petka šola pritrkavanja; izobraževanje in vaje bodo

v prostorih župnišča, občasno se
bodo v teh dneh oglašale melodije
tudi iz zvonika.
ORATORIJ V KRIŽU
V Vipavskem Križu bo ta teden
od ponedeljka do sobote oratorij za
otroke. Informacije na 030 396 227.
ŠAGRA V GOJAČAH
V nedeljo je šagra sv. Jerneja v
Gojačah. Vabljeni k sveti maši ob
9. uri.
Ob tej priložnosti bomo blagoslovili
barvna okna. Hvala darovalcem, ki
ste jih prispevali za gojaško cerkev!
MAŠA V SKRILJAH
V nedeljo bo duhovnik Peter Kravos,
po rodu iz Skrilj, ki deluje v Angliji, v
domači vasi daroval sveto mašo ob
zlati poroki svojih staršev. Lepo
vabljeni v Skrilje ob 11.30.
DRUŽINSKI KONEC TEDNA
V četrtek ob 18. uri začnemo družinski konec tedna v Stržišču pod
Črno prstjo. Še se lahko pridružite.
Letošnja tema bo »ZNAMENJE«.
(Živeti danes duhovno sredi zmede s
kontemplacijo ... Odkriti znamenja v
moji zgodovini, zgodovini moje družine; življenje se razodeva preko simbola; kako Bog pogosto piše zgodovino ravno s krivimi črtami; marsikaj se
je »moralo« tako zgoditi ...)
Ti dnevi so odpri za vse: ne samo
za družine, ampak tudi za zakonce
brez otrok, za razvezane, tiste, ki
ste ostali sami,
ki se vam je
podrlo ... Teme
niso namenjene
ozko za zakonce.

Sklep v soboto z večernim praznovanjem in v nedeljo z dopoldansko
sveto mašo (lahko že v soboto zvečer, komur se mudi dalje). Za varstvo je poskrbljeno (še se lahko
pridruži kakšna varuhinja, varuh).
Cena za družino je 65 evrov (lahko
manj, če vam gre tesno).
SKLEP TEDNOV DUHOVNOSTI
V nedeljo popoldne bo na Sveti
Gori sklep stržiških tednov duhovnosti. Zbiranje od 12. ure, sveta
maša ob 14.30.
PRIPRAVA NA KRST
prvega in drugega otroka se začne v
torek, 2. 9. v Šturjah. Starši načrtujete. V Kamnjah bodo krsti 14. 9.,
v Črničah 14. 9.

URNIK VEROUKA
Uskladili smo urnik verouka za
2014/15. Zavedamo se, da je za
starše vedno težje usklajevati različne dejavnosti in
obveznosti. To je tudi priložnost, da
lahko postavimo stvari na primerno
mesto in smo pri tem pripravljeni
tudi kaj izgubiti, žrtvovati, pustiti, da
umre ... Verouk naj ne bo šola, niti
krožek, niti dodatna dejavnost.
Ko postavimo stvari na pravo mesto,
se pogosto tudi kaj drugega nepričakovano reši, težka ovira se obrne v
dobro. Računajmo na živ stik z Bogom, starši sami le z lastnimi močmi
ne boste zmogli vsega.

Urnik verouka 2014/15
KAMNJE

1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. in 9. r

četrtek ob 16.00
četrtek ob 17.00
torek ob 17.00
sreda ob 15.30
sreda ob 17.30
torek ob 16.00
sreda ob 16.30
torek ob 15.00

pevski zbor petek ob 17.00
pop. v Kamnjah ponedeljek ob 16.00
birmanci (7. r.) mesečno po dogovoru

ČRNIČE

1. in 2 r.
3. r.
4. in 5. r.
6. r.
7. in 8. r.
9. r.

torek ob 16.00
četrtek ob 17.00
četrtek ob 16.00
torek ob 15.00
četrtek ob 15.00
torek ob 17.00

pevski zbor petek uro pred mašo
mavrični po dogovoru ob
nedeljah po maši
birmanci mesečno po dogovoru

pošolski skupaj ob petkih zvečer v Kamnjah
starši, spodbudite otroke tudi k sodelovanju pri strežnikih, pevskemu zboru in pritrkovalcih

