ponedeljek, 13. 10., KAMNJE ob 19.00
Gerald,
za †† starše Slokar in
vitez
Bratina, Kamnje 12a
rožni venec ob 18.40
torek, 14. 10.,
VRTOVIN ob 19.00
Kalist I.,
za † Jožefa Slokarja,
papež
Vrtovin 115a
rožni venec ob 18.40
sreda, 15. 10.,
SKRILJE ob 19.00
Terezija Velika,
za † Alojza Habjana,
Avilska, cerkv. uč
Skrilje 91b
rožni venec ob 18.40
četrtek, 16. 10.,

petek, 17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
škof

KAMNJE ob 19.00
v čast svetemu Galu,
Kamnje 49
rožni venec ob 18.40
VRTOVIN ob 19.00
za vse †† Vrtovin 61
rožni venec ob 18.40

sobota, 18. 10.,
Luka,
evangelist

SKRILJE ob 8.00
za †† Kante,
Skrilje 77

Marjeta Marija
Alakok, redovnica,

19. 10.

29. NEDELJA
MED LETOM,
misijonska
Pavel od Križa

GOJAČE ob 19.00
za †† Pegan,
Gojače 38
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, p. n. Črniče 106
rožni venec ob 18.40
MALOVŠE ob 19.00
za † redovnico Mihelangelo
in vse †† redovnice črniške
župnije, p. n.
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Bavec
p. n. darovalca
rožni venec ob 18.40
RAVNE ob 19.00
za † Alojza Košuta,
p. n. Ravne 13
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za † Marjana Fišerja,
p. n. Črniče 24
rožni venec ob 18.40

KAMNJE ob 7.30
za † Franca Podgornika,
Vrtovin 32
rožni venec ob 7.10

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo Materi
Božji in Janezu Pavlu II.,
p. n. Gojače 5
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za †† Marijo Žvajker in Jožico rožni venec ob 8.40
Graabaek, Vrtovin 7
krst otrok

Pred nami je:
• sobota, 25. 10., Podaj mi roko v Vipavskem Križu; večerno nočno češčenje v Črničah;
• žegnanjska nedelja, 26. 10., hvaležnica – celodnevno češčenje v Črničah;
• zahvalna nedelja, 9. 11., praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah.

 Za konec
DOMA – »Mama, kje si bila, ko sem se rodil?« »Ja v porodnišnici.« »Kje pa oče?« »V službi.«
»Ja, tipično! Jaz pridem, doma pa nikogar.«

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

28. nedelja med letom
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Ti pa
se
niso
zmenili,
temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji
kupčiji; ostali pa
so zgrabili njegove služabnike, jih
sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj
razjezil in poslal
svojo vojsko, da
so pobili tiste
morilce in njihovo mesto požgali.
Nato je rekel svojim služabnikom:
»Svatba je pripravljena, toda
povabljeni je niso
bili vredni. Pojdite
torej na križišča in
povabite na svatbo, kogar koli najdete.« Služabniki
so odšli na poti in
zbrali vse, ki so jih
našli, hudobne in
dobre, in svatovska dvorana se
je napolnila z gosti.
(Mt 22,5–10)

Odlomki Božje besede
na misijonsko nedeljo
1. berilo: Iz 45,1.4–6
2. berilo: 1 Tes 1,1–5
evangelij: Mt 22,15–21

Blagor lačnim in žejnim
»Kako napreduje oznanjevanje evangelija?« je popotnik
vprašal misijonarja na Kitajskem. In ta je mu je povedal svojo izkušnjo: »Ne iščem jaz ljudi, ampak oni iščejo
mene.« Oznanjal je evangelij in med revolucijo so ga obsodili na enolično in ubijajoče prisilno delo. Izdelovali so
dele za radio. Niti pomisliti ni smel, da bi govoril o Kristusu. Si je pa med delom požvižgaval. To je počel samo on.
Nihče drug ni mogel biti vesel sredi tako morečega dela.
Kasneje se je misijonar vrnil. Ljudje, s katerimi je delal,
so začeli trkati na njegova vrata. »Če je mogel ohraniti
veselje sredi tako težkih razmer, moramo zvedeti, kaj je
razlog njegovega veselja,« so menili ljudje.*
Misijonar je bil najprej sam nahranjen in je s svojim življenjem nahranil druge. Tudi pred nami je misijonska nedelja. »Le kaj bi danes oznanjal drugim, ko pa imam še
sam toliko težav,« lahko pomislimo. »Ali ljudje sploh potrebujejo oznanilo?« je danes zelo trpko vprašanje. Zdi se,
da je za veselo novico vse manj časa in prostora. Razen za
tiste, ki so lačni. In o tem govori prilika o Očetu in gostiji.
Človek je ostal vesel, ko se mu je življenje popolnoma
obrnilo in tudi, ko je postalo enolično in mučno. In vendar
je lahko žvižgal. To je skrivnost notranjega miru. In to so
današnji misijoni. Svet nori zaradi izgube miru srca. Prvo
oznanilo vstalega Kristusa je bilo: »Mir vam bodi,« prvo
oznanilo ob Kristusovem rojstvu: »Mir ljudem na zemlji.«
Vendar je ta mir tako drugačen, da ga ne opazimo. Zato
imamo toliko opravkov in se ne zmenimo za svatbeno gostijo. Radi bi
vse uredili in se šele potem nahranili.
Kaj je torej današnji misijon?
Človek lahko živi sredi nemira in
vendar globoko v sebi ni več sam.
Zato ti govorim o molitvi. Ponavljam:
ne molimo zato, da bi se dobro počutili.

Molimo zato, da ti Oče lahko podari notranji mir. Moliti pomeni zapuščati nekdanje in se odpirati temu, kar je pred
mano. Oče je priredil svatbeno gostijo svojemu Sinu. Ženin se je združil z
nevesto Cerkvijo, s človeštvom. Z njim
smo postali eno telo. Tako nam je omogočil, da lahko zapustimo otroštvo, kri
prastaršev in se združimo v drugačno
zvezo. Vera te rešuje iz brezna usode.
Toda življenje po poroki ne teče gladko.
Ni tako lahko zapustiti dom. Ko pride
težko, nas vleče k staremu. Radi bi vse
uredili doma, bili pridni in šele potem
odšli. In zato smo nemirni. Ne verjamemo dokončno novemu Očetu, ne verjamemo v svatbeno gostijo.
Otrok, ki se je najedel, se je umiril.
Dobil je hrano in s hrano tudi ljubezen.
Kar smo delali kot otroci, se je po krstu treba vaditi delati v odrasli dobi:
»Na vse mogoče sem se navadil,« pravi apostol Pavel, »biti sit in biti lačen,
biti v obilju in biti v pomanjkanju. Vse
premorem v njem, ki mi daje moč.« To
pomeni biti miren v srcu.
Bog sveta ne rešuje po popolnih, ampak po tistih, ki se hranijo. »Pojdite
torej na križišča ... In zbrali so vse, ki
so jih našli, hudobne in dobre.« Bog ni
ideja, ni ideal, Bog je najprej življenje.
Svoje življenje daje tistim, ki so lačni.
župnik
* Prim. B. Rustja, Zgodbe za pogum,
Ognjišče 2008

70-LETNICA KAMENJSKIH TALCEV
Jutri, v ponedeljek, ob 17.30 vabljeni h krajši spominski slovesnosti
in molitvi ob 70. obletnici ustrelitve
talcev. Ob 17. uri se dobimo pri Copičevih na vrhu vasi (Kamnje 41a),
nato se bomo skupaj odpravili proti
spomeniku.

POPOLDNE V KAMNJAH
(prostovoljci, starši, otroci)
V ponedeljek ob 16. uri vabimo
starše in prostovoljce na informativno srečanje za program »Popoldan
na cesti« v Kamnjah. Potekal bo ob
ponedeljkih od 16. do 18. ure v župnišču. Lahko se pozanimate pri vodji
programa, Tatjani Rupnik, 041 762
029; pnc.karitas@gmail.com.
SREČANJE ZA STARŠE
Starše birmancev in po birmancev v
Kamnjah vabim na krajše srečanje v
torek ob 20. uri v Kamnjah.
BRATOVŠČINA SVETEGA PAVLA
Ob blagoslovitvi obnovljenega Svetega Pavla se je med vami porodila pobuda, da bi se bolj povezali. Tako se
vas je kar nekaj vpisalo v bratovščino
sv. Pavla. Prvo srečanje bo v sredo,
15. 10., ob 20. uri v Kamnjah. Vabljeni tudi drugi, ki vas zanima.
MLADINSKO SREČANJE
spet v petek ob 20. uri v Kamnjah.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je
v četrtek v Kamnjah, srečanje prve
pa v Črničah v petek, obakrat ob
20. uri. Še vedno se lahko pridružite
tej ali oni skupini.
MISIJONSKA
NEDELJA
V nedeljo obhajamo misijonsko
nedeljo z mislijo:
»Prižigajmo
plamen veselja.«
Spomnili se bomo
misijonov, nedeljska nabirka bo za
misijone.

KRST OTROK:
V nedeljo bodo v
Kamnjah med drugo
mašo prejeli sveti krst:
An Štolfa, sin Boštjana in Brigite,
Skrilje 91b
Anže Lozar, sin Deana in Dolores
Cingerle, Vrtovin 114b
Ivana Brataševec, hči Aleša in
Petre, Potoče 43b
Leon Furlan, sin Irene in Andreja,
Vrtovin 71c
Nik Petre, sin Bože in Matjaža,
Vrtovin 133
Nnjihove družine priporočamo v
molitev!
MOLITEV OB SINODI ZA DRUŽINO
Še naprej vabljeni k spremljanju in
vztrajni molitvi (krajša molitev ali
devetdnevnica) za sinodo, ki bo trajala do nedelje.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
Na župnijskem svetu je bila dana
pobuda, da povabimo ustvarjalce
k izdelavi preprostih zunanjih jaslic na Svetem Pavlu. Na prostoru
pri cerkvi boste lahko (samo v božičnem času) postavili jaslice, ki jih
boste sami izdelali ali dobili od drugih. Posredujte vabilo še komu, ki se
morda zanima.
Nekatere družine že vrsto let zvesto
tam postavljajo jaslice. Vabljeni, da
za to poskrbite še naprej na istem
kraju.
Maša za pokojne bo na Svetem Pavlu
v petek, 31. oktobra, ob 15. uri.
TERČELJEV SHOD
bo na misijonsko nedeljo v Logu.
Ob 15. uri molitvena ura, ob 16. uri
sveta maša. Lepo vabljeni.

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 po vaših
namenih in jih položili na oltar.
***
Papež Frančišek med molitvenim
bdenjem pred začetkom sinode v
Rimu:
»Drage družine, dober večer! Že se
spušča večer na ta
naš zbor. To je ura,
ko se z veseljem vračamo domov, da se
dobimo za isto mizo. V ozračju polnem
občutij opravljenega ter prejetega dobrega, srečanj, ki ogrejejo srce ter pospešujejo rast. Ob dobrem vinu, ki daje
v človekovih dneh vnaprej okušati praznik brez zatona. Je pa to tudi najtežja
ura za tistega, ki se znajde na ti z lastno
osamljenostjo, v grenkem somraku sanj
ter strtih načrtov. Koliko oseb preživlja
dneve v slepi ulici vdanosti v usodo, v
zapuščenosti, če ne celo v mržnji. V kolikih hišah ni več vina veselja in torej okusa modrosti življenja. Z našo molitvijo
bomo nocoj postali glas tako prvih kot
drugih. To je molitev za vse.« (...)
»Vemo namreč, da je v evangeliju moč
in nežnost, ki je sposobna premagati
to, kar povzroča nesrečnost ter nasilje.
Da, v evangeliju je zveličanje, ki poteši
najgloblje potrebe človeka! O tem zveličanju, ki je delo usmiljenja Boga ter
Njegove milosti, smo kot Cerkev znamenje in orodje, živ in učinkovit zakrament (prim. Veselje evangelija 112).
Če ne bi bilo tako, bi bila naša zgradba
kot iz kart in pastirji bi postali kleriki
samo po stanu, in ljudstvo bi na njihovih ustnicah zaman iskalo svežino ter
vonj evangelija.«

