Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 9.,
Matej,
evangelist

torek, 22. 9.,
Mavricij,
mučenec

sreda, 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine
redovnik

četrtek, 24. 9.,
Anton Martin Slomšek,
škof

petek, 25. 9.,
Sergij Radoneški,
menih

sobota, 26. 9.,
Kozma in Damijan,
mučenca

nedelja, 27. 9.,
ŠESTINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
Slomškova
Vincencij Pavelski,
duhovnik

KAMNJE ob 19.00
za †† Valič,
Kamnje 63

GOJAČE ob 19.00
V zahvalo in čast Materi Božji
ob 50-letnici, p. n. Gojače 39

VRTOVIN ob 8.00
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 98

ČRNIČE ob 19.00
za † Iva Pavliča in vse ††
iz družine, p. n. Črniče 12

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72

MALOVŠE ob 19.00
po namenu darovalcev

KAMNJE ob 19.00
za žive in †† Vodopivec,
Kamnje 2, p. n. Fegic, Šturje

ČRNIČE ob 19.00
za † Borisa Remca,
p. n. Črniče 35b

VRTOVIN ob 19.00
za †† starše Kosovel,
Vrtovin 17

RAVNE ob 19.00
za vse †† Kosovel in Lozar,
p. n. Ravne 23

SKRILJE ob 8.00
za † Karlo Rijavec,
p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Krkoč, Bavec in
Tominec, p. n. darovalca

ni jutranje svete maše

ČRNIČE ob 8.30
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 46
za župnijo
KAMNJE ob 10.00
za † Karlo Rijavec, p. n. Potoče
šagra svetega Mihaela

Pred nami je:
• nedelja, 4. 10., izročitev (starši) Svetega pisma birmancem v obeh župnijah;
• petek, 9. 10., večerni mini svetopisemski maraton v Kamnjah;
• nedelja, 11. 10., krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 11. 10., srečanje starejših in bolnih za obe župniji v Črničah.

 Za konec
V ŠOLI – Učiteljica je želela učencem razložiti, kako nastane toplota, zato jim je naročila, naj si drgnejo dlani.
Pa se oglasi Jure: »Pri meni ne nastaja toplota, ampak črni svaljki!«

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

25. nedelja med letom

20. septembra 2015
št. 38/15

Trije pogledi
Učil je namreč
svoje učence in
jim pripovedoval: »Sin človekov bo izdan
ljudem v roke in
ga bodo umorili
in tretji dan po
smrti bo vstal.«
Te besede pa
niso umeli in so
se ga bali vprašati. Prišli so v
Kafarnaum. Ko
je bil v hiši, jih je
vprašal:
»O čem ste se
po poti menili?«
Ti pa so molčali.
Po poti so se namreč med seboj
pogovarjali, kdo
je največji. In
sedel je, poklical
dvanajstere in
jim govoril:
»Če kdo hoče
biti prvi, bodi
izmed vseh
zadnji in vsem
služabnik.«
Mr 9,31–35
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 2,12.17–20
2. berilo: Jak 3,16 – 4,3
evangelij: Mr 9,30–37

Neki že precej star škof je bil znan po te tem, da je bil
kljub velikim življenjskim tegobam vedno zelo veder in miren. Nekdo ga je vprašal, v čem je skrivnost tega njegovega duševnega razpoloženja. Odgovoril je: »Prvo. Najprej
pogledam naokoli in vidim brate, ki jim je v življenju še
veliko težje kot meni. Drugo. Potem pogledam navzdol in
se spomnim na ozki grob, ki me bo nekoč sprejel. In tretje.
Pogledam navzgor. Spomnim se na nebesa in se veselim
prelepe dediščine, ki me tam čaka. To delam in moje srce
ostaja mirno in srečno.«
To so trije pogledi. Rešujejo te zablod. Modrost pa je v
tem, da vse tri poglede združiš, da nobenega ne izpustiš in
vedno pogledaš na vse tri strani. Vse prevečkrat se ustavimo ob prvih dveh in izpustimo tretjega. Dobro je videti, kaj
vse imamo, česar lahko ne bi imeli. In dobro je videti svojo
omejenost, da je pred nami konec. Vendar ko pogled ne seže
onkraj zavese smrti, se hočeš nočeš polagoma nalezeš misli,
da je vse odvisno le od usode, sreče, truda in pridnosti.
Pri Jezusovih učencih pa vidimo, da so izpustili prva dva
in pogled obrnili samo v nebesa. Potem ko jim je Jezus že
nekaj časa govoril o nebeškem kraljestvu, se je zgodil ta
premik. Nebeškega kraljestva še vedno ne razumejo. Tako
zelo so podobni nam. Zato se ne smemo bati, če vsega
takoj ne doumemo. Učenci so si plačilo predstavljali še po človeško. Začeli so se primerjati. »Imamo 'srečo', da smo srečali Jezusa, in to je treba čim bolj
izkoristiti.« Tako v začetku razmišljamo tudi mi. Mislimo, da je sreča
v taki popolnosti, kjer vse čim bolj
izkoristiš in čim manj izgubiš, zamudiš, polomiš … Pridobitve vere si počasi
začnemo lastiti. Mislimo, da so nebesa
prostor, stanje … in ne razumemo, da so

človeku podarjen nov način življenja.
Gre za življenje.
Zato so učenci morali še osvojiti
prva dva pogleda. Njihova vera je morala še skozi grob in njihov pogled se
je moral prečistiti v odnosu do bratov
in sester. Tako Kristus tudi v naše življenje vztrajno pošilja ljudi, ki niso po
naši meri. Z njimi nas rešuje iz našega »jaza«. Rešuje nas iz tekmovanja.
Tekmovanja z drugimi in s seboj. Primerjamo se in za sebe se bojimo, vse
dokler »jaz« ne umre, dokler še nismo
brezplačno ljubljeni.
Zato razpravljajo, »kateri izmed
njih je največji«, in prav s tem pokažejo, da zares hrepenijo po odrešenju.
Sedaj bo počasi prišla na dan vsa globoka resnica o njih samih. Ko začneš
zares hoditi za Kristusom, kmalu pride
na dan resnica o tebi. Razodene se tudi
tvoja slaba stran. In tega se ni treba
ustrašiti. Prav je da pride na dan. Če
bi nam v hoji za Kristusom šlo gladko,
če ne bi na dan prišel greh, bi niti ne
vedeli, kako zelo potrebujemo Očeta.
V nebesih ne bo socializma, ne
bomo vsi enaki. In vendar se ne bomo
primerjali. To je novi način življenja.
Človek do tega sam ne more priti.
Zato se imenuje nebeško kraljestvo.
Kristjani si tega kraljestva ne smemo lastiti. Zato nas Kristus potrpežljivo vzgaja. Skupaj z učenci je treba
skozi grob in tam najdemo brate. Tako
ponovno združimo vse tri poglede in
se »vrnemo na zemljo«.
Z vsemi tremi pogledi boš nebeško
kraljestvo odprl mnogim drugim. To
bo tvoje plačilo in tvoja sreča.
župnik

MLADI
Dobimo se na rednem
mladinskim srečanju v
petek ob 20. uri. Tokrat
gremo skupaj (v Kamnjah) poslušat
zanimive goste. V soboto vabljeni k
srečanju ob križu.
MOLITEV OB KRIŽU
SVETOVNEGA DNEVA MLADIH
V soboto je v
Vipavskem Križu
srečanje ob križu
sv. Janeza Pavla
II., ki potuje po Slovenji in Evropi
do srečanja mladih v Krakovu avgusta 2016. Križ smo sprejeli v Stični,
mladi pridite in se pridružite temu
dogajanju. Iz Kamenj gremo ob
19.40 ali pa pridi kar v Križ ob 20.
uri.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V Črničah se dobimo v četrtek, 24.
9., ob 20. uri. Srečanje bo trajalo
eno uro.
ŠAGRA SV. MIHAELA V KAMNJAH
V nedeljo praznujemo
zavetnika župnije
in dan posvetitve
župnijske cerkve v
Kamnjah.
Lepo vabljeni k sveti maši. Na ŽPS smo
sklenili, da bomo praznik poudarili
tudi tako, da pridemo skupaj k sveti maši ob 10. uri, po maši pa je
prav, da se kratko ustavimo in povežemo ob kavi, ki jo bodo pripravili
mladi iz Kamenj. V Črničah bo sveta
maša že ob 8.30.

Vabljeni k celotnemu praznovanju šagre,
ki ga pripravlja ŠKTD Kamnje - Potoče.
PETEK
– 18.00 Nočni pohod na bližnji razgledni
hrib (povratek na izhodišče ob soju svetilk)
– 20.00 Predavanje z zanimivimi gosti

ZAKONSKA SKUPINA – ZAČENJAMO
V petek ponovno začnemo z novim
letom v prvi zakonski skupini. Dobimo se v Črničah ob 20. uri. Letos
se bomo potopili v temo o vzgoji.
Vsako leto na začetku je tudi priložnost da na novo vstopi še kakšen
par in naredi en "letnik" do spomladi.
Povabite se med seboj.

SOBOTA
– 15.30 MINI OTROŠKA OLIMPIJADA
(športno dogajanje za otroke vseh starosti)
PROGRAM »POPOLDNE V KAMNJAH«
– 20.00 ZABAVA z glasbenima skupinama
V mesecu oktobru začenjamo s pro34070 ter domačimi »trubači« DEJGA DEJGA gramom za otroke in mladostnike Popoldne v Kamnjah, ki deluje v okviru
NEDELJA
Škofijske Karitas Koper. Program
– 10.00 Sveta maša (po maši bo na igrinudi učno pomoč in kakovostno prešču zadišala »jutranja kava«)
življanje prostega časa z ustvarjal– 15.00 Tradicionalne športne igre (met
nimi delavnicami. Prvo srečanje za
kamna, žaganje s š'jonm)
starše
in otroke bo v četrtek, 8.10.,
– 16.00 BRIŠKULJADA (glavna nagrada PRŠUT)
– 17.00 Razstava peciva in domačih dobrot ob 17.00 v veroučni učilnici.
Dobrodelno »šacanje«
MOLITVENE SKUPINE
ZABAVA Z ANSAMBLOM »TAKT«
Zelo pohvalno je, da vztrajate v
– 18.30 Obiščejo nas gostje iz ene žlahČrničah in tudi drugje. Že sedaj
tne štorije
vabljeni, da z začetkom oktobra
Sledi ples do poznih večernih ur :)
obnovite zbiranje in se še kje dogoLepo vabljeni v čim večjem številu! Več
vorite, da se boste na kratko in prenas bo, bolj bo veselo :)

prosto srečevali enkrat na teden.

ROMANJE V MEDŽUGORJE
Prijavljenih nas je
46 in je še nekaj
prostih sedežev na
avtobusu. Odhod
15. oktobra naravnost proti Mostarju.
Prispevek skupaj z vso hrano je 130.
Vračamo se v nedeljo, 19. 10. Romamo
za resnično duhovno poglobitev in s prošnjo za prihodnost slovenske družine.
KATEHETSKO
PASTORALNA ŠOLA
Informativni dan in vpis bo
v Vipavi na ŠGV v četrtek,
ob 17. uri.

DELO NA ŽUPNIJSKI CERKVI
V Kamnjah smo začeli sanacijo
ometa na vzhodi strani župnijske
cerkve. Stari omet bomo odstranili
udarniško; vabljeni, da po svojih
močeh »daste roko«. Lahko se
med seboj dogovorite med tednom, ko imate čas. Hvala vsem,
ki ste že priskočili. Hvala vsem, ki
ste naredili izkop za drenažo.
VABILO NA IZLET
ŠKTD Kamnje - Potoče pripravlja
izlet k trem jezerom (Zbiljsko,
Črnava, Planšarsko jezero) in čez
Jezersko v Logarsko dolino (slap
Rinka). Odhod v soboto, 3. 10.,
ob 7.30. Več informacij na spletni
strani. Prijave do nedelje, 27. 9.
Majdi: 041 812 036.

