ponedeljek, 19. 10.,
Pavel od Križa,
redovnik

torek, 20. 10.,
Vendelin,
opat

sreda, 21. 10.,
Uršula
devica in mučenka

četrtek, 22. 10.,
Janez Pavel II.,
papež

petek, 23. 10.,
Janez Kapistran,
duhovnik

sobota, 24. 10.,
Jožef Baldo,
duhovnik

KAMNJE ob 19.00
za † Karlo Rijavec,
p. n. Laharnar

GOJAČE ob 19.00
po namenu

VRTOVIN ob 19.00
za †† Brecelj in Bratina,
Vrtovin 55

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Volčič,
Črniče 12

Tadej (Dejan),
škof

11. oktobra 2015
št. 41-42/15

SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 19.00
v čast Jezusovemu in Marijinemu za † Franca Peršiča,
srcu za blagoslov v družini
p. n, Črniče 3a
KAMNJE ob 19.00
za †† Rijavec in Božič,
Kamnje 5

ČRNIČE ob 19.00
za † Antona Lebana
in †† iz družine. p. n. Italija

VRTOVIN ob 19.00
za †† Slamič in Lozar,
Vrtovin 17

RAVNE ob 19.00
za † Franca Peršiča,
p. n. Črniče 63

SKRILJE ob 7.00
za †† starše,
Skrilje 23

ČRNIČE ob 20.00
Po namenu,
Kukanja, Črniče 29
OD 20. URE SPOVED IN
ZAČETEK NOČNEGA ČEŠČENJA

nedelja, 25. 10.,
TRIDESETA
NEDELJA MED
LETOM,
ŽEGNANJSKA

28. in 29. nedelja med letom

premik ure na sončni čas
CELODNEVNO ČEŠČENJE V ČRNIČAH

KAMNJE ob 8.30
za † Nevenko Copič, Vrtovin 127a
ČRNIČE ob 10.00
za vse †† Mikuž, p. n. Črniče 29
za župnijo
SKUPNA ADORACIJA do 12.00
ČRNIČE ob 13.30
krst otrok
SVETI PAVEL ob 15.00
za vse padle v vojni

 Za konec
PLES – Policist prosi mlado damo za ples, a ga ta zavrne. Policist jo užaljeno vpraša: »Gospodična,
a vi tudi mislite, da smo policisti neumni, pa zato nočete plesati z menoj?«
»Ne, ne, ni to. Ampak na himno še nikoli nisem plesala.«
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

Začne se s pripovedovanjem
Jezus mu je
rekel: »Kaj me
imenuješ dobrega? Nihče ni dober razen Boga
samega. Zapovedi poznaš:
'Ne prešuštvuj,
ne ubijaj, ne
kradi, ne pričaj
po krivem, ne
utrgavaj, spoštuj
očeta in mater.'«
Ta mu je odgovoril: »Učenik, vse
to sem spolnjeval
od mladosti.«
Jezus ga je pogledal in vzljubil
ter mu rekel:
»Eno ti manjka:
pojdi, prodaj,
kar imaš, in daj
ubogim, in boš
imel zaklad v
nebesih; potem
pridi in hodi za
menoj!« Ta pa
se je ob tej besedi užalostil in odšel otožen; imel
je namreč veliko
premoženje.
Mr 10,18–22
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 53,10–11
2. berilo: Heb 4,14–16
evangelij: Mr 10,35–45

Pred časom me je zelo nagovorila misel neznanega avtorja: »Bogati ne poznajo enega najbolj vznemirljivih občutij v življenju: da so plačali zadnji obrok.« Dejansko srečni ljudje edini odkrivajo modrost življenja: Premoženje je
dano za preživetje. Z uporabo denarja in gmotnih dobrin
človek lahko odkriva globine življenja. Kako neumno je, kadar misli, da lahko z njim zagotovi življenje samo. Premoženje naredimo za sedež, na katerega računamo, da bomo
lahko sedli. Človek je ustvarjen, da odkrije drug sedež; šele
ko se nanj nasloni, začne pravilno videti snov vidnega sveta
in svoje imetje.
Jezus je bogatega mladeniča »pogledal in ga vzljubil«. Ta
mladenič je tudi v meni in tebi. Težava tega človeka ni bila
v njegovem bogastvu. Navezanost na premoženje je le posledica. Človek obrne krmilo že prej. Mislil je, da je mogoče
priti do življenja tako, da se tega naučiš in potem to izpolnjuješ. To je duhovno »imetje«. Koliko ljudi je bilo že razočaranih nad krščanstvom, ker jih je nekdo v veri vzgajal
tako: Vera uči, to je treba osvojiti, naučiti in nato »trenirati«
voljo, da bomo po tem živeli. Bog se zanje še ni utelesil,
ostaja le v nebesih. Pri taki vzgoji sem še vedno v ospredju
»jaz«, čeprav želim biti dober, pošten do drugih in srečen.
Kristus je bil zanj le »dobri učitelj«. O, koliko otrokom in
mladim je danes krščanski Bog predstavljen le
kot »dobri učitelj«, in ne kot Bog! Jezus je to
prebral v njegovih očeh, zato mu je odgovoril:
»Kaj me imenuješ dobrega? Nihče ni dober razen
Boga samega.« Kot bi mu hotel reči: Človek, nisi
ustvarjen samo za to, da boš dober. Ustvarjen si, da se »znajdeš v dobroti«. Ne moreš
biti dober in hkrati držati to dobroto sam v
rokah, da bi bil tudi srečen.
Verska vzgoja se ne začne s tem, kakšen moram biti in kaj moram jaz nare-

diti za Boga. Verska vzgoja se začne
s pripovedovanjem o tem, kar je Bog
že naredil za nas. Potem bo tisto drugo na pravem mestu in mladeniči ne
bodo odhajali otožni.
župnik

ROŽNI VENEC
Ne pozabimo nanj v tem
mesecu, v družini, pred vsako sveto mašo, v skupinah.
STREŽNIKI
Računajte na izlet prvi dan počitnic;
v ponedeljek, 26. 10., se dobimo
dopoldan in gremo skupaj na pot proti
Svetemu Pavlu in tam preživimo sproščeno druženje.
Novi strežniki v Črničah imate vaje v
torek, 13. 10., ob 16. uri (takoj po
verouku za 4. razred).
SKRITI BOTRI
Še nekaj birmancev čaka na vas in
vaše skrite molitve.
MISIJONSKA NEDELJA
z letošnjim geslom »Veselje
v Gospodu je naša moč«
nas odpira, da stopimo na
obrobje. V nedeljo bo med nami in
nas pri obeh nedeljskih mašah nagovoril p. Tomaž Pinter s Kapele v Novi
Gorici. Zato v nedeljo ne bo prve
jutranje maše. Nabirko bomo oddali
za misijone.
V ČETRTEK ROMAMO
v Medžugorje. Odhod avtobusa iz Črnič ob 5. uri, pobira po vaseh skozi
Gojače do Dobravelj. Prispevek 90 €
oddate na avtobusu. Vračamo se v
nedeljo ok. 19. ali 20. ure. Romarjem
zelo priporočam, da opravite tridnevnico (desetka k Svetemu Duhu) pred
romanjem, najdete jo na spletni strani. Za prvi dan na poti bomo imeli s
seboj nekaj skupne hrane za skupno

mizo, nekaj malega lahko tudi sami
vzamete s seboj. Ne pozabite preveriti
veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista. Potrebujete kakšno toplejšo
obleko za večer in pohodno obutev.
VEROUK
v Črničah za 2. in 7. razred v četrtek odpade.
POPOLDNE V KAMNJAH
Otroci vabljeni v četrtek ob 17. uri
na prvo srečanje Popoldne v Kamnjah.
Ustvarjali bomo z jesenskimi materiali
SVETOPISEMSKI MARATON
poteka v Ljubljani neprekinjeno cel
teden. Na Planini pri Ajdovščini bo
17. in 18. oktobra: v soboto, ob
19. uri petje hvalnic z inštrumenti,
v dvorani KS Planina; 19.20: pričevanja ljudi, ki jim je Sveto pismo
postalo knjiga življenja (Ivan Albreht,
Matjaž Črnivec, Borut Cukjati, Anja
Kastelic in Kristina Bomeštar); ob 21.
uri pričetek branja; nedelja, ob 9.45
zaključna maša. Za branje se lahko
prijavite na: 031 600 780.

Začeli bomo v soboto, 24. 10. s
sveto mašo in spovedovanjem ob
20. uri. Sledijo ure tihega češečenja z dežurstvi. Razpored je že v
obeh cerkvah, lahko se zapišete
posamezniki ali pa uro prevzamete kot skupina. Lahko tudi na
župnijski e-naslov. Kot skupina imate lahko tudi glasno molitev, sicer
pa naj bo tiha. V nedeljo, 25. 10., vsi
(tudi iz sosednjih župnij) lepo vabljeni k skupni adoraciji takoj po sveti
maši do 12. ure.
URNIK NEDELJSKE MAŠE bo na žegnanjsko nedeljo zaradi praznika v
ponedeljek, 12. 10.,
Maksimilijan Celjski,
mučenec

torek, 13. 10.,
Koloman,
mučenec

sreda, 14. 10.,
Kalist I.
papež

četrtek, 15. 10.,

petek, 16. 10.,

MLADI
Se dobite sami v petek ob 19.30 v
Kamnjah, srečamo se tudi v petek, 23. 10.

sobota, 17. 10.,

HVALEŽNICA IN CELODNEVNO ČEŠČENJE
Tako kot lani vabljeni k
12-urnemu češčenju v
Črničah.

KRST OTROK
V nedeljo, 25. 10., bo v Črničah ob 13.30 prejela sveti krst
Anastasia Lozar, hči Petra in
Andreje, Malovše 42. Družino krščenke
priporočamo v molitev.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Letos bo (zaradi kombinacije dopoldanskih maš) sveta maša ob dnevu vernih
duš za vse padle na Svetem Pavlu na
žegnanjsko nedeljo ob 15. uri.

Bogoslužje:

TERČELJEV SHOD V LOGU
Na misijonsko nedeljo bo ob 15.
uri molitvena ura, ob 16. uri sveta
maša, prepeval bo MePZ A. Foerster.

ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine bo
v četrtek, 22. 10., ob 20. uri. Pari,
lepo vabljeni, da se pridružite novemu krogu ob zanimivi temi.

Črničah spremenjen: v Kamnjah maša
ob 8.30, na Svetem Pavlu ob 15. uri.

Terezija Avilska,
cerkvena učiteljica
Jadviga,
kneginja
Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

nedelja, 18. 10.,
DEVETINDVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM,
MISIJONSKA
Luka,
evangelist

KAMNJE ob 19.00
za † Ano in Cirila Humarja,
Vrtovin 3, 8. in 30. dan

GOJAČE ob 19.00
za vse dobrotnike gojaške
cerkve, p. n. darovalcev

VRTOVIN ob 19.00
v zahvalo Materi Božji,
Vrtovin 10c

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Leon,
p. n. Črniče 17

SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 19.00
za † Alojza Habjana in †† starše po namenu
ter brata Ciglar, Skrilje 91b
ČRNIČE ob 19.00
za †† Jožefa in Edvarda Lebana,
p. n. Italija
RAVNE ob 19.00
za † Franca Košuta,
p. n. Ravne 22, 1. obl.
ČRNIČE ob 19.00
za † Poldko Ušaj,
p. n. Črniče 24
ni jutranje svete maše
ČRNIČE ob 9.00
za † Miloša Kukanja, p. n. Črniče 29
za misijone
KAMNJE ob 10.30
v čast brezjanski Materi Božji
za vse bolnike kamenjske fare, p. n. Kamnje
na romanju: za župnijo

