Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 10.,
Favstina Kowalska,
redovnica

torek, 6. 10.,
Bruno,
redovnik

sreda, 7. 10.,
Rožnovenska
Mati Božja

četrtek, 8. 10.,
Tajda,
spokornica

petek, 9. 10.,
Dionizij,
škof

sobota, 10. 10.,
Danilo (Danijel),
škof

nedelja, 11. 10.,
OSEMINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
Firmin,
škof

KAMNJE ob 16.00
pogrebna za † Ano Humar,
Vrtovin 3

GOJAČE ob 19.00
za žive in †† prijatelje,
p. n. Gojače

VRTOVIN ob 19.00
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Peršiča,
Vrtovin, p. n. darovalca

SKRILJE ob 19.00
po namenu

MALOVŠE ob 19.00
za † Adelo in vse †† Cigoj,
Malovše 30

KAMNJE ob 19.00
za †† Lojzko in Natáleja Pleza,
Potoče 8

ČRNIČE ob 19.00
za † Poldo Ušaj,
p. n. Črniče 24

KAMNJE ob 19.00
za † Silvana in Antona
Vodopivca, Kamnje 58

RAVNE ob 19.00
za †† Peršič in Marinčič,
p. n. Zalošče

SKRILJE ob 8.00
za †† Kante, Skrilje 77

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

svetopisemski maraton do 24.00

SVETI PAVEL ob 14.00
za novoporočenca
Aleša in Patricijo
VRTOVIN ob 7.30
za † Stanka Gerželja, Vrtovin 115
ČRNIČE ob 9.00
za † Edvarda in Anastazijo Batič, p. n. Črniče 81
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefa Pegana, Potoče 54

krst otrok

ČRNIČE ob 15.00
za župnijo - srečanje starejših in bolnih iz obeh župnij

Pred nami je:
• četrtek, 15. 10., romanje (duhovna obnova) v Medžugorje;
• žegnanjska nedelja, 25. 10., hvaležnica v Črničah, celodnevno češčenje.

27. nedelja med letom

4. oktobra 2015
št. 40/15

Zapustiti
Tisti čas so pristopili farizeji, in
da bi Jezusa preizkušali, so ga
vprašali: »Ali je
dovoljeno možu
odsloviti ženo?«
Odgovoril jim
je: »Kaj vam je
naróčil Mojzes?«
Rekli so: »Mojzes je dovôlil
napisati ločitveni
list in jo odsloviti.« Jezus pa jim
je rekel: »Zaradi
vaše trdosrčnosti
vam je napisal
to zapoved, na
začetku stvarjenja pa ju je
Bog ustvaril kot
moža in ženo.
Zaradi tega bo
mož zapustil
očeta in mater in
se pridrúžil svoji
ženi in bosta
oba eno telo.
Mr 10,2–8

 Za konec

PADALO – Pilot vabi obiskovalce na skok s padalom … »Koliko stane en skok?« vpraša Janez.
»Dvesto evrov!« »Kaj pa, če se mi padalo ne bo odprlo?« »Potem vam vrnemo denar!«

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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 7,7–11
2. berilo: Heb 4,12–13
evangelij: Mr 10,17–30

Pred nekaj leti je na Irskem neki škof obiskal osnovnošolske otroke, da bi videl, kako napredujejo v krščanskem
nauku. Katehet je med srečanjem vprašal majhno deklico,
kaj je zakrament zakona. Mala učenka je bila v zadregi in je
začela mencati. Potem ji naenkrat šine v glavo in pove: »Zakrament zakona je stanje velikega trpljenja, kjer se duše
očiščujejo, preden pridejo v nebesa.« Katehet je bil v zadregi in jo je začel popravljati: »Ne. To, kar si povedala, so
vice.« Škof pa ga je smeje ustavil: »Pusti jo, pusti. Morda
pa ima deklica prav.«
»Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil
svoji ženi in bosta oba eno telo.« Fant in dekle, pozneje mož
in žena, v resnici ne vesta, kaj vse iz svoje preteklosti bosta
reševala, ko bosta »zapustila« in »se pridružila«. Postati eno
ne pomeni, da bosta vedno enako mislila in čutila, ampak da
bosta gledala v isto smer. Vice niso kazen, ampak dar. Vice
so neizmerna možnost, ki nam jo Bog daje, da bomo v njih
po smrti dokončno prečistili ljubezen in se znašli v odnosu
z drugim. Saj za to smo bili priklicani v življenje. Zato tudi
sveti zakon ni cilj, ampak pot. Kako »pametni« smo sodobni
zahodnjaki, ko se podajamo na pot zaradi poti same in ne
zaradi kraja, kamor pelje. Pot je namenjena temu, da neki
kraj zapustiš in prideš v drugega. Nekateri pa bi radi hkrati
ostali in dospeli. Nič zapustili in bili hkrati srečni. To nikoli ni
šlo in tudi nikoli ne bo.
Tudi mladi pripravniki na birmo
stopate na pot. Tako zelo vam želim, da ne bi bili »pametni«, ampak pametni. Ni mogoče nič izgubiti in hkrati prejeti. Pogumno
zapustite otroštvo in se podvizajte na pot. Pot vas ne bo čakala.
Življenje bo šlo naprej. Zato je
treba pravočasno zapustiti razva-

jenost, odvisnost od čustvene in vsake nezrele odvisnosti od staršev.
Vse Sveto pismo že od prvih strani kaže, da nismo bili utvarjani za življenje, ki smo ga prejeli od staršev.
Ustvarjeni smo, da to zapustimo. Življenje iz krvi matere in očeta je le
pot, da nekam pridemo. Zaljubljenost
ni slepilo, ampak velika obljuba. Za
nekaj časa nam odstre to, kar nas
čaka na koncu. Potem pa je treba zavihati rokave. Jezus je zelo odločen,
ko govori o ljubezni. »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes napisal to
zapoved.« Trdo srce ni srce brez čustev ampak preračunljivo srce. Zato
Jezus spet sklene debato s podobo
otroka: »Kdor ne sprejme Božjega
kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« Treba je zapustiti otroštvo
na novo osvojiti nepreračunljivost
otroka. Starši ste bili obdarjeni z izkušnjo poroda. Povezan je z bolečino, da
človeka spomni na smrt. Zato morate
starši porod pravočasno končati. Treba je izpustiti in iti naprej.
Začenja se sinoda o družini. Papež nas je na predvečer spomnil na
skušnjavo preračunljivosti, da bi se
»iz strahu pred zahtevnostjo bivanja
umaknili nazaj«. Mladim in staršem
skupaj z njim in s pesnikom kličem:
Ne postanimo varuhi pepela, poskrbimo rajši za žerjavico.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 16. uri, spovedovanje od 15. ure. Na
zadnjem letošnjem shodu bo tudi zunanja procesija z Marijinim kipom.
MESEC OKTOBER
Ne pozabimo na rožni venec. Družine prav v tem mesecu vabim, da

korajžno začnete z izzivom
»majhnega gorčičnega
zrna«. Verjemite, da deluje.
Več na spletu ali na letaku.
SKRITI BOTRI
lahko pridete po podobico in si izberete enega od mladih, ki se pripravljajo na birmo. Poklonili mu boste
skrito, vendar največje birmansko
darilo.
SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV
v Kamnjah bo v četrtek, 8. 10., ob
20. uri v učilnici Kamnjah. Za starše
prvoobhajncev v Črničah bo v torek,
13. 10., v Črničah. Če kdo ne more,
lahko pride na srečanje v drugo župnijo.
PROGRAM »POPOLDNE V KAMNJAH«
V četrtek, 8.10., ob 17.00 bo v veroučni učilnici prvo informativno srečanje. Program ponuja učno pomoč
in kakovostno preživljanje prostega
časa z ustvarjalnimi delavnicami. Pridite, da se dogovorite za naprej.
MLADI
Se dobimo, kot smo dogovorjeni, v
petek takoj po maši na svetopisemskem maratonu; beremo prvo uro
maratona.
MOLITEV ZA SINODO
Pri vsaki sveti maši bomo v tem mesecu molili k sveti družini. Podobo
z molitvijo lahko iz klopi v cerkvi odnesete domov. Dodajte jo k osebni ali
skupni družinski molitvi.
MINI SVETOPISEMSKI MARATON
V petek zvečer lepo vabljeni, da se
pridružite glasnemu branju Božje besede v Kamnjah od 19.30 do polnoči.
Lahko pridete samo poslušat, brez
strahu se pridružite tudi branju. Da bo
vse teklo, kot je prav, se je potrebno

zapisati na razpored (pod
korom v cerkvi).
Kaj je namen takega
branja?
Izkušnja Božje besede na
poseben način. Drugače,
kot če beremo sami. Drugače kot pri sveti maši, ko
se berejo le izbrani odlomki.
Vsak pride v cerkev, kadarkoli želi, in
posluša. Lepo vabljeni. Naj vas ne ustavi trema, to je branje pred manjšo skupino ljudi.
Nekaj navodil za bralce svetopisemskega maratona
Začeli bomo z Evangelijem po Mateju.
Sveto pismo beremo počasi, naglas in
razločno. Posamezni bralec prebere
samo eno poglavje in potem sede, ter
da mesto naslednjemu bralcu znotraj
skupine oz. iz seznama. Ta bere naslednje poglavje, dokler ne pridejo na vrsto vsi navzoči bralci in pride prvi bralec
v skupini ponovno na vrsto. Ko spoštljivo pristopi k Svetemu pismu, vsak
bralec napove, katero svetopisemsko
knjigo in katero poglavje bo bral – reče
na primer: »Pismo Rimljanom, 8. poglavje« (za orientacijo za nove poslušalce), vmesnih naslovov ne beremo!

POROKI
V soboto bosta na Svetem
Pavlu sklenila sveti zakon Aleš
Hlede iz Kojskega in Patricija
Pegan iz Potoč.
V soboto ob 16.30 bosta v Štanjelu
sklenila sveti zakon Tadej Krkoč iz
Gojač in Barbara Šaver iz Lokavca.
Novoporočence priporočamo v molitev.
KRST OTROK
V nedeljo bodo v Kamnjah
med sveto mašo ob 10.30
prejeli sveti krst:
Tim Hlede, sin Aleša in Patricije,
Potoče 54
Anika Bratina, hči Mitja in Kristine,
Skrilje 71b
Jani Rijavec, sin Marka in Petre,
Kamnje 25 (Dolga Poljana)
Njihove družine priporočamo v molitev.
MOLITVENE SKUPINE
se dobivate: v Črničah ob sredah ob
19. uri; Gojačah ob sredah ob 19.
uri; v Malovšah ob četrtkih ob 19.
uri; v Vrtovinu petkih po maši.

FASADA NA ŽUPNIJSKI CERKVI
Hvala vsem, ki ste spet žrtvovali čas
in s prostovoljnim delom zmanjšali
stroške novega ometa na vzhodni
strani cerkve. V tem tednu se bo zaSREČANJE STAREJŠIH
čela izdelava novega ometa. vabljeV nedeljo lepo vabljeni v
ni, da po svojih močeh prispevate za
Črniče ob 15. uri k sveti
pokritje stroškov. Kvalitetno delo bo
maši in po njej na družeostalo še zanamcem.
nje v krajevnem domu.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
Kdor želi, lahko prispeva kaj malega
Lepo vabljeni, da se vsi, ki ste na
peciva. Vabljeni vsi starejši župljani
razporedu, res potrudite in poskrbite
pa tudi vsi starejši, ki vas tarejo razne
za cerkev. Lepo krščansko pričevazdravstvene težave.
nje je, da smo se zmožni med seboj
Prav je, da se zberemo enkrat na leto,
si izprosimo novih moči, se nahranimo z dogovoriti. Prav je, da breme ne
zakramenti in delimo življenje z drugimi pade samo na enega ali dva.
brati in sestrami. Med sveto mašo boste Zato bomo odslej sproti objavljali
lahko prejeli zakrament bolniškega ma- razpored za Črniče: od 5. 10. do 18.
10. 2015 hišne številke št. 1 – 8.
ziljenja. Sveto mašo bo daroval in vas
Hvala vsem, ki kjerkoli lepo poskrbite
nagovoril g. Aleksander Lestan.
za lepoto naših cerkva.

