ponedeljek, 6. 10., KAMNJE ob 19.00
Bruno,
za † Avgusta Petrovčiča,
redovnik
Kamnje 38
rožni venec ob 18.40
torek, 7. 910.,
VRTOVIN ob 19.00
Rožnovenska Mati
za † Jožico Caharija,
Božja
Vrtovin 121, 1. obl.
rožni venec ob 18.40
sreda, 8. 10.,
SKRILJE ob 19.00
Tajda,
za † Viktorja Kodriča,
spokornica
Skrilje 27
rožni venec ob 18.40
četrtek, 9. 10.,
KAMNJE ob 19.00
Dionizij,
za † Pepino Bugatti,
škof
umrla v Bergamu
rožni venec ob 18.40
petek, 10. 10.,
VRTOVIN ob 19.00
Danilo,
po namenu,
škof
Vrtovin 71c
rožni venec ob 18.40

GOJAČE ob 19.00
za † Verico Čermelj in njene
†† starše, p. n. darovalca
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico Fišer,
p. n. Črniče 24
rožni venec ob 18.40
MALOVŠE ob 19.00
za †† Blažko in Podgornik,
p. n. Malovše 45
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. Črniče 24
rožni venec ob 18.40
RAVNE ob 19.00
po namenu
rožni venec ob 18.40

sobota, 11. 10.,

ČRNIČE ob 19.00
v čast Materi Božji,
p. n. Črniče 24
rožni venec ob 18.40

v Ogleju, po namenu

Firmin,
škof

12. 10.

28. NEDELJA
MED LETOM,
Maksimilijan Celjski,
mučenec

VRTOVIN ob 7.30
za † Stanka Gerželja,
Vrtovin 115
rožni venec ob 7.10
KAMNJE ob 10.30
za †† kamenjske talce ob
70-letnici, p. n. Kamnje 17
rožni venec ob 10.10

ČRNIČE ob 9.00
za † Edvarda Batiča
in vse †† Črniče 81
za župnijo
rožni venec ob 8.40

Pred nami je:
• ponedeljek, 13. 10., spomin ustreljenim kamenjskim talcem pri spomeniku ob 17.30;
• nedelja, 19. 10., misijonska nedelja, krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 19. 10, Terčeljev shod v Logu;
• žegnanjska nedelja, 26. 10., hvaležnica – celodnevno češčenje v Črničah.

 Za konec
UMETNIK – Kipar kleči pred velikim kamnom in kleše čudovito skulpturo. Mimo pride mlajši duhovnik, ga
opazuje in zavzdihne: »Oh, ko bi mogel tudi jaz takole iz svojih vernikov izklesati dobre kristjane.«
Umetnik mu odgovori: »Morda pa premalo delate na kolenih.«

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

27. nedelja med letom
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»Ko pa
so viničarji
zagledali
sina, so sami pri
sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo
ga in se polastimo
njegove dediščine!‹
Zgrabili so ga, vrgli
iz vinograda in ubili.
Ko bo torej prišel
gospodar vinograda,
kaj bo stóril s temi
viničarji?« Rekli so
mu: »Hudobneže
bo kruto pokončal,
vinograd pa dal v
najem drugim viničarjem, ki mu bodo
ob svojem času
dajali pridelek.«
Jezus jim je rekel:
»Ali niste nikoli brali
v Pismih: ›Kamen, ki
so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni
kamen. Gospod je
to narédil in čudovito je v naših očeh.‹
Zato vam pravim:
Vzelo se vam bo
Božje kraljestvo in
dalo ljudstvu, ki bo
obrodilo njegove
sadove.«

(Mt 21,38–43)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 25,6–10
2. berilo: Flp 4,12–20
evangelij: Mt 22,1–14

Čemu molitev
Mož se je potožil prijatelju, kako težko razume svojo ženo
in kako težko se je z njo pogovarjati. Prijatelj pa mu je
povedal: »Samo en način je, da lahko razumeš svojo ženo:
da jo ljubiš. Vendar potem, ko jo boš začel ljubiti, ne boš
več čutil potrebe, da bi jo razumel.«
Ali ni pogovor z Bogom tako zelo podoben pogovoru med
možem in ženo? Ko smo »mladi« in zaljubljeni, gre lahko, doživeto. Ko odrastemo, postane težko. Z drugimi gre,
prav z njim ali z njo pa je težko. Lahko postne tako težko,
da ne verjamemo več in se zdi, da nikoli več ne bo šlo. Ko
»gremo čez« in dozorimo, pa isti pogovor postane drugačen, prizemljen in trajen. Ko dozorimo, pogovor postane
hrana, od katere živimo sproti. Človek že pred grobom
»počiva v miru«. Molitev ti ne prinese dobrega počutja,
prinese ti mir. Med njima je velika razlika.
Če bi me kdo vprašal, kaj je v tem begajočem času in
v tem načinu življenja od vsega najpomembnejše, kaj je
začetek rešitve, bi mu odgovoril: molitev. »Kamen, ki so
ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.« Poglejmo okoli
sebe! Časa je vse manj, čeprav ima dan še vedno enakih 24
ur. Srce v nas utripa z bolj ali manj enakim ritmom. Voda od
izvira proti dolini teče enako hitro kot pred leti. In vendar.
Neka mama mi je pred kratkim zaupala: »Prej smo živeli,
vendar nismo živeli. Šele sedaj zares živimo. Vmes je v
družino prišla bolezen. Na zunaj je težje, vendar sedaj živimo. Čeprav je kdaj težko, živimo. Prej smo molili, vendar
nismo molili. Sedaj molimo
zelo preprosto, vendar zares
molimo. In življenje je postalo
drugačno.«
Tudi v mojem duhovniškem
življenju na zunaj gledano živim naporno in hitro. In vendar od znotraj sedaj živim
bolj, kot sem živel kdajkoli

prej. Tudi kot duhovnik sem prej molil. Vendar sedaj molim na zunaj enako,
v resnici drugače. Res je, kar je rekel
oni prijatelj: Dokler se trudiš, da bi razumel, ne gre. Utrudiš se. Ko začneš
ljubiti, je sprva težko, vendar kmalu ne
čutiš več potrebe, da bi molitev in Boga
razumel. Čeprav je življenje naporno,
ni več tako utrudljivo.
Človekov neprečiščen razum hoče
»držati«, hoče imeti. Življenje hoče
imeti pod nadzorom. Jezus pa z zelo
pomembno priliko pove, da življenje v
vinogradu ni in ne bo teklo »pod nadzorom«. Potreben je bil »vogelni kamen«,
da so vinogradniki dozoreli. Bog je vinograd dal, da bi v njem živeli. Toda
vinogradniki so hoteli imeti, držati, ne
pa živeti. Enako se je zgodilo s tvojim
življenjem in zelo verjetno tudi s tvojo
molitvijo.
Rožni venec pa te zelo preprosto uči:
najprej preprosto živi, potem boš razumel ta vinograd. Najprej začni ponavljati, moliti in šele potem se sprašuj,
zakaj ti ne gre.
župnik

SHOD V LOGU
Danes popoldne je letošnji zadnji mesečni shod v
Logu. Maša tokrat že ob 16. uri, spovedovanje od 15. ure. Tokratna tema:
Cerkev je občestvo, ki moli.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne danes na Kapeli v Novi Gorici.
Nujna vnaprejšnja spletna prijava.
SREČANJE ZA STARŠE
Srečanje za starše prvoobhajancev v
Črničah bo v sredo od 20.00 do 21.15.
V četrtek vabim starše lanskih birmancev ter 7. in 8. razreda v Črničah ob 20. uri do 20.45.

MOLITEV OB SINODI ZA DRUŽINO
Papež Frančišek nas je
povabil, da bi v teh dneh
vztrajno molili za blagoslov izredne sinode o
družini, ki se začenja
danes, 5. oktobra, in bo
trajala do nedelje, 19.
oktobra. Na spletni strani lahko preko
povezave spremljate sprotno dogajanje in preberete nekatera pomembna besedila. Z molitvijo bomo zaščitili
družinsko življenje, ki je še posebej na
udaru temnih sil.
Pri maši bomo v tem času dodali skupno molitev po obhajilu. Molite jo v molitvenih skupinah, osebno in v družini.
V času sinode lahko opravite devetdnevnico Božjega usmiljenja z molitvijo za sinodo. Natisnite jo s spletne
strani, nekaj jih je na voljo v cerkvi.
Hkrati pri nas do prihodnje poteka nedelje Teden za življenje.
MLADINSKO SREČANJE Z GOSTOM
V petek ob 20. uri je mladinsko srečanje z gostom. Med nas pride zanimiva gostja Danijela Čibej. Povabi še
prijatelja.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto romamo. To je romanje h koreninam naše vere, v kraje, ki so tesno
povezani z življenjem naših župnij v
preteklosti.
Avtobusa hkrati pobirata po vaseh:
Odhod iz Dobravelj (pri šoli) je ob
7.15, Potoče 7.20, Vrtovin 7.25, Gojače
in Malovše 7.30, Črniče 7.40. Prispevek
(25 € s kosilom) lahko oddate vnaprej
ali na avtobusu.
Naš glavni romarski kraj bo oglejska bazilika, kjer
bomo na začetku
imeli sveto mašo.
Po poldnevu se

bomo iz Gradeža z barko zapeljali
proti otoku Barbana. Tam bomo imeli
kosilo in v cerkvi péte litanije. Na poti
nazaj se bomo ustavili še v Štivanu.
Pridružili se nam bodo tudi župljani iz
sosednjega Križa. Morda bo pri njih še
kaj prostora za tiste s čakalne liste, ki
bi želeli romati.
Vrnili se bomo do 19. ure.
SPREJEM NOVIH STREŽNIKOV
V nedeljo bomo pri maši v Kamnjah
sprejeli nove strežnike. Povabljen, da
še kdo ujame »zadnji vlak« in se pridruži. Z novimi strežniki se dobimo na
vajah v petek ob 16.30 v Kamnjah.
PROSTOVOLJCI VINCENCIJEVE DOBROTE

Mladi prostovoljci Vincencijeve dobrote z Mirenskega gradu bodo v nedeljo
obiskali obe župniji. Po maši boste
kupili posebne koledarje in s tem pomagali njihovi dobrodelnim programom za brezdomce, brezposelne, zapuščene v naši neposredni bližini.
POPOLDNE V KAMNJAH
Letos Škofijska karitas Koper že trinajsto leto začenja program »POPOLDAN
NA CESTI«. V dveh kratkih urah se
bo veliko dogajalo: v prvi uri se bomo
posvetili učnim vsebinam, strategijam
učenja, izboljšanju branja, druga ura
pa bo namenjena različnim sprostitvenim in ustvarjalnim dejavnostim, kjer
se bodo otroci in prostovoljci družili
in pri tem pridobili marsikaj koristnega zase. Prostovoljcem bomo ponudili
kratka usposabljanja in jih spremljali
pri njihovem delu.
POPOLDAN NA CESTI, ob četrtkih od 16.
do 18. ure v Materinskem domu na Cesti,
POPOLDNE V AJDOVŠČINI, ob sredah od
16. do 18. ure na Karitas Vip. dekanije,
POPOLDNE V KAMNJAH, ob ponedeljkih od 16. do 18. ure v župnišču.

V ponedeljek, 13. oktobra, bo v Kamnjah uvodno srečanje ob 16. uri. Vabljeni starši in prostovoljci. Lahko se
pozanimate pri vodji programa, Tatjani
Rupnik, 041 762 029; pnc.karitas@gmail.com.
NABIRALNIK ZA MOLITVE
vabljeni, da v obeh župnijskih cerkvah
korajžno oddate napisane prošnje za
molitev. Vsako prvo nedeljo v mesecu
bomo pri maši skupaj molili za vaše namene in jih položili na oltar.
MOLITEV SREDI »NORIH« ČASOV
Ponavljam pomembno vabilo glede molitve rožnega venca. Mesec oktober je
priložnost, da posvetimo čas, ki vedno
bolj »uhaja« skozi prste, ko
hočemo življenje sami držati v rokah.
• Razveselim se vsakega,
ki pove, da doma zvečer
vendarle skupaj molijo. Za
mnoge je to postala »misija nemogoče«. Običajno je
ovira le to, da ni »enega«
v družini, ki bi bil dovolj pogumen in
bi preprosto izpeljal podvig. Vedno mora
biti nekdo, ki verjame in poskrbi.
• Po svojih močeh se potrudimo in v tem
mesecu začnimo 20 minut pred sveto
mašo umirjeno, vendar lepo, tekoče
moliti rožni venec. Še posebej vabim
otroke, da pridete prej in se pridružite.
• Med tednom naj nekdo poskrbi, da se
začne 20 minut pred mašo. Potem pa
povabite in vpeljite otroke, da bodo vodili molitev vsaj nekaj desetk.
• Molitev rožnega venca ne sme biti mašilo za tihoto pred mašo, ampak je ubrano ponavljanje, ki nas uglasi in odpre
za dar evharistije. Zato naj bo tik pred
začetkom maše rajši kakšna minuta tišine. Prav tako poskrbimo, da bo tudi
med sveto mašo, zlasti med obhajilom,
dovolj prostora za tišino.

