Nameni svetih maš:
ponedeljek, 15. 9., KAMNJE ob 19.00
Žalostna
za † Borisa Petrovčiča,
Mati Božja
Kamnje 40
torek, 16. 9.,

Ljudmila,
kneginja, mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 123a

ČRNIČE ob 19.00
za † Jožo Milost,
p. n. darovalca

sreda, 17. 9.,
Robert Bellarmino,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji, Malovše 39

četrtek, 18. 9.,
Ariadna,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefo Bizjak,
Potoče 28

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko Peršič in njene
†† starše, p. n. Črniče 25

petek, 19. 9.,
Januarij,
škof, mučenec

VRTOVIN ob 19.00
v čast Svetemu Duhu,
Vodopivec, Vrtovin 58

ni svete maše

sobota, 20. 9.,
Andrej Kim in
korejski mučenci

v Stični za mlade župljane

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko Kosovel,
p. n. Črniče 46

21. 9.

25. NEDELJA
MED LETOM,
Matej,
apostol, evangelist

KAMNJE ob 7.00
za † Emo Rijavec,
Kamnje 36
KAMNJE ob 10.30
za † Tonija in Slavko Čibej,
Kamnje 5a

Povišanje svetega križa

GOJAČE ob 19.00
za †† Rebek in Podlogar,
p. n. Gojače 40

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo
za blagoslov družini,
p. n. Gojače
za župnijo
krst otrok

Pred nami je:

• nedelja, 28. 9., šagra svetega Mihaela v Kamnjah;
• od petka, 3., do nedelje, 5. 10., skupni vikend za lanske birmance;
• sobota, 11. 10., župnijsko romanje v Oglej in na Barbano.

 Za konec
ŠE DOBRO – Pijanček pade v odprt kanalizacijski jašek. S težavo zleze ven, pogleda jašek in pravi: »Še
dobro, da je bil odprt, sicer ne vem, kako bi prišel ven ...«
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
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Križ na tleh še nima moči
In nihče ni šel v
nebesa kakor tisti,
ki je prišel iz nebes, Sin človekov,
ki je v nebesih. In
kakor je Mojzes
povzdignil v puščavi kačo, tako mora
biti povzdignjen
Sin človekov, da bi
vsak, kdor veruje
vanj, imel po njem
večno življenje.
Bog je namreč svet
tako ljubil, da je
dal svojega edinorojenega Sina, da
bi se nihče, kdor
veruje vanj, ne pogubil, ampak imel
večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal
na svet, da bi svet
obsodil, marveč da
bi se svet po njem
rešil.
(Jn 3,13–17)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 55,6–9
2. berilo: Flp 1,20–24.27
evangelij: Mt 20,1–16

Nekemu človeku – pripoveduje poučna zgodba – je bilo
dano, da je včasih v svoji okolici lahko videl demone. Hodil
je po mestu in videl, da je bil na ulici sredi vrveža in hitenja množic en sam demon. Zlahka jih je obvladal. Zaposlil
jih je z mnogimi mislimi, opravki, raznimi sporočili in govoricami. Mož je zavil tudi v cerkev, kamor so nekateri prihajali k tihi povezanosti in molitvi. Tam je videl celo četo
demonov, ki so se z vso silo trudili vsakega posebej odvrniti od ljubečega odnosa. Prebujali so jim razne strahove,
težka občutja in skrbi. Vse so naredili, da bi se v ljudje v
cerkvi ukvarjali sami s seboj in bi mislili, da je Bog daleč.
Čeprav jih je bilo mnogo, so poželi manj uspeha.
Poslušal sem učitelja, ki je pred 30 leti »strokovno«
razlagal, da bomo v naših krajih danes imeli veliko več
prostega časa. Tehnični pripomočki in komunikacije nam
bodo pomagali vse narediti hitreje in nam bo ostalo več
časa zase. Poslušal sem nekoga drugega, ki je napovedal
manj križev med ljudmi. »Odkrili bomo vedno več vzrokov
za trpljenje, predvideli in preprečili zlorabe in izkoriščanje. Človek trpi, ker premalo ve,« je dodal.
Skoraj vsi, ki so kdaj na sebi izkusili moč zla in so pustili,
da jih je Bog potegnil iz blatnega brezna, se takemu pogledu na življenje samo nasmehnejo. Vedo, da pot v prihodnost pelje skozi povsem druge predore. Tudi letošnja
sobotna pričevalka v Stični je
ena izmed njih. To so ljudje, ki
so prišli do pravilnega pogleda
na križ. Križ ni »nujno zlo«. Tudi
ni sam sebi namen. Križ je postal
prehod, »predor« iz smrti v življenje, iz življenja posameznika v resnično ljubezen z drugimi.
»Bog je namreč svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor veru-

je vanj, ne pogubil, ampak imel večno
življenje.«
Če kdaj, potem nas danes demoni res
držijo v zanki zaposlenosti. Skrbijo, da
je pogled obrnjen na zemljo. Že stari so
rekli, da hudič želi, »da bili pridni, ne pa
lepi«. Danes spretno poskrbi, da smo
nenehno zaposleni z mnogimi stvarmi,
da bi vsak dan in vsak teden zmanjkalo časa ter pozornosti za bistveno.
In križev, predvsem notranjih, je v tej
družbi vedno več. Hudič se trudi, da bi
se s temi križi veliko ukvarjali. Kača se
lahko plazi le še po tleh in tja želi spraviti tudi nas. Samo zato, da naš križ
ne bi bil povišan. Toda že pri Mojzesu
v puščavi je kača morala biti najprej
povišana. Brez pogleda navzgor križ ne
postane rešitev. Mnogi velikonočni križi imajo upodobljene žarke luči. Luči z
one strani.
Zato je praznik, letos na nedeljo, še
kako pomemben prav za te prehodne
čase, v katerih živimo. Pusti, da bo
tvoj križ povzdignjen. Šele potem ne
boš več nenehno gledal le »vzrokov«.
Poskušaj v tem tednu manj gledati »v
tla«. Na tleh bo še vedno veliko zaposlenosti. Le pogled, obrnjen v smer, kamor zares potuješ, te bo spet pripeljal
k bistvu. In kjer najmanj pričakuješ, se
bo začel tiho odpirati predor luči. Tvoj
križ bo začel dobivati žarke.
župnik

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Člani ŽPS se dobimo v ponedeljek v
Črničah ob 20. uri, v Kamnjah pa v
četrtek ob 20. uri. Srečanje bo obakrat trajalo do 21.15, s seboj prinesite
tudi kakšne konkretne predloge in pripombe.

MLADINSKO SREČANJE
V petek je bilo lepo in sproščeno na
prvem letošnjem srečanju. Dogovorili
smo se, da se kljub Stični dobimo tudi
ta petek ob 20. uri. Povabi še prijatelja, sošolca.

Skupni program
• Od 13.00 do 14.00: Čas za kosilo
• Od 14.00 do 14.15: Priprava na mašo
• Od 14.15 do 16.00: Sveta maša
• Od 16.00 do 17.30: Praznovanje in zaključni
koncert
• 17.30: Slovo in odhod udeležencev

STIČNA MLADIH
V soboto odhajamo na letošnje srečanje v
Stično, tokrat ob
Kristusovih besedah »Blagor ubogim v duhu, kajti
njihovo je nebeško kraljestvo.« Festival ponuja mladim edinstveno izkušnjo
skupnosti, sprejetosti in bližine Boga.
Je tudi srečanje na poti mladih iz naše
doline.
Avtobus odpelje iz Črnič ob 7.00 in
pobira preko Sela po vaseh. Prispevek
za prevoz je 8 €, oddate, če je mogoče,
vnaprej, prispevek za organizacijo v
Stični pa prostovoljno 5€ na avtobusu.
Sedaj nas je prijavljenih že 17. Do torka zvečer se je treba prijaviti. Povabi
še prijatelja, sošolca. Vračamo se kmalu po 19. uri.
Letošnja osrednja pričevalka bo Chiara Amirante. Njena pot je ljubezenska zgodba med dekletom in Bogom,
napeta kriminalka s srečanji s hudičem
in dokaz o popolnem delovanju Božje
previdnosti. V skupnostih Nova obzorja
rešuje mlade iz krempljev zla po ulicah.
Starejši, prosim, molite za Božji blagoslov letošnjega srečanja.
Program:

STREŽNIKI
Nekaj se vas je z veseljem pridružilo vrstam
strežnikov. Še sprejemamo nove. Sporočite svojo
željo. Strežniki po birmi
bomo imeli letos posebne
priložnosti, ko boste ministrirali kot »specialci«. Strežniki, nikar
ne nasedajte stari miselnosti, da se v
višjih razredih šole že vpišete v »desus«.
Stari in novi vabljeni v petek popoldne
na srečanje ob 16.30 v Kamnjah in
ob 17.30 v Črničah. Včeraj ste zelo
lepo sodelovali na Sveti Gori!

• Od 9.00 do 9.30 Zbiranje
Izbirni program
• Od 9.30 do 11.00: Program za dijake
• Od 9.30 do 11.00: Program za študente in mlade v poklicih
• Od 9.30 do 13.00: Nogometni turnir
• Od 9.30 do 13.00: Likovni atelje
• Od 11.30 do 13.00: Delavnice
• Od 9.30 do 14.00: Adoracija
• Od 9.30 do konca programa: Spoved
• Od 9.30 do 14.00: Tržnica

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V OGLEJ IN NA BARBANO
V soboto, 11. oktobra, romamo v
Oglej, na Barbano
in v Štivan. Posebej v oglejski baziliki bomo odkrivali
naše krščanske korenine in povezave z
našimi župnijami. V tamkajšnji krstilnici bomo s prižganimi svetilkami simbolično obnovili krstne obljube.
Prispevek za avtobus, prevoz z barko
na otok Barbano in skupno preprosto
toplo kosilo na otoku bo od 25 do 27
€ glede na napolnjenost avtobusa. Za
otroke do 12 let je polovični prispevek.
Tisti, ki ne bi bili na kosilu, to sporočite, prispevek je v tem primeru 10 €
manj. Avtobus je trenutno poln, zbiramo čakalno listo in morda še za manjši
avtobus.

SVETI KRST
v nedeljo bo v Črničah med
sveto mašo prejel sveti krst:
Nejc Cigoj, sin Klavdia in
Metke, Črniče 66;
Njegovo družino priporočamo v molitev.
* * *

»Kaj mi mar?«
Iz besed papeža Frančiška v Redipulji

»Ta porogljiv napis 'Kaj mi mar?' je
tudi nad vhodom na to pokopališče:
Vse te osebe, ki počivajo tu, so imele svoje načrte, imele so sanje, toda
njihova življenja so bila prekinjena.
Zakaj? Ker je človeštvo reklo: 'Kaj mi
mar?' Tudi danes, po drugi polomiji še ene svetovne vojne, lahko govorimo o tretji vojni, ki bo z zločini,
pokoli, uničenjem šla do konca … Če
bi hoteli biti pošteni, bi morale prve
strani časopisov nositi naslov: 'Kaj
mi mar?' Kajn bi rekel: 'Sem mar jaz
varuh svojega brata?'« (…)
»S tem 'Kaj mi mar?', ki ga brezobzirni vojni poslovneži nosijo v srcu,
morda veliko zaslužijo, toda njihovo
pokvarjeno srce je izgubilo sposobnost, da se zjoče. Kajn se ni zjokal.
Ni mogel jokati. Kajnova senca nas
pokriva danes tu, na tem pokopališču. Tu jo vidimo. Vidimo jo v zgodovini od 1914 do danes. Tudi dandanes
jo vidimo. S srcem sina, brata, očeta,
prosim vse vas in za vse nas spreobrnjenje srca, da od 'Kaj mi mar?' preidemo v jok za vse padle 'nepotrebne
morije', za vse žrtve nespameti vojne vseh časov.
Jok. Bratje, človeštvo se mora
zjokati, in zdaj
je čas joka.«

