ponedeljek, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol

torek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device Marije

ČRNIČE ob 10.00
od 9. ure do sv. maše možnost za spoved
za blagoslov vseh živih v družini, p. n. Črniče
po namenu
ob 9. uri sprejem Marijinega kipa, 13. uri slovo
VRTOVIN ob 20.00
za †† Jožico in Stanka
Mustra, Maribor

ČRNIČE ob 20.00
za †† starše Rebek,
Črniče 83

sreda, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda

MALOVŠE ob 20.00
za †† Mirota in Marto Cigoj, Gojače 31

četrtek, 28. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za † Jožefa in †† Rustja,
Potoče 55

Viktor (Zmago),
opat

ČRNIČE ob 20.00
za † Ireno Ipavec,
30, dan

petek, 29. 7.,
Marta,
Lazarjeva sestra

LOG PRI VIPAVI ob 19.00
v zahvalo Jezusovemu in Marijinemu srcu za župljane
po namenu
posvetitev župnij
molitev župnij od 14. do 19. ure, možnost za spoved

sobota, 30. 7.,

SKRILJE ob 8.00
za † Anko Čehovin,
Skrilje 24
ob 10. uri v Logu sveta
maša in dekanijsko slovo
od Marijinega kipa

Ruﬁn,
mučenec

nedelja, 31. 7.,
OSEMNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Ignacij Lojolski,
duhovnik

ČRNIČE ob 20.00
po namenu

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Krkoč in Šelj, Potoče 8a
ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka in vse †† Rebek, Malovše 12
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Jagodnik, Potoče 48

KAJ PRINAŠAJO FATIMSKI DOGODKI?

Duhovna priprava na obisk milostnega kipa.
Besedila se bodo brala ob molitvi, najdete jih na župnijski spletni strani:
1. Fatima – šola molitve
2. Fatima – šola darovanja trpljenja in žrtev
3. Fatima – šola utrjevanja vere v posmrtno življenje

 Za konec
ZNAČKA – Kriminalist pride na kmetijo. Kmet mu pravi, da lahko pregleda vse posestvo, samo ograde ne. Kriminalist
mu pokaže značko: »S to značko lahko počnem, kar me je volja, in vi mi ne smete oporekati.« Čez čas začne kriminalist na ves glas vpiti na pomoč, ko beži pred razjarjenim bikom. Kmet pride k ograji in ga pouči: »Pokažite mu značko!«
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

17. nedelja med letom

24. julija 2016
št. 30/16

Kaj prinaša Marija iz Fatime?
Moja nekdanja sošolka, sedaj misijonarka v Peruju, je zapisala:
»Brez Svetega Duha in brez vere ne morem moliti. Zato je tako
Abraham pa je
pomembno izkusiti, kako je Gospod v molitvi dejaven in kako
rekel: »Glej, jaz,
sem jaz pasiven/a. Težko nam je moliti, ker nam je težko biti
ki sem prah in
kot otrok, zaupljiv, odvisen, s stoodstotnim zaupanjem. Ko otrok
pepel, sem si
dovolil govoriti z prosi, ne razmišlja, če je dovolj priden, če to zasluži. On prosi. To
Gospodom. Moje drža moje molitve.«
goče jih petdeVprašanje molitve med kristjani je danes postalo zelo resno.
setim pravičnim
Napoved iz Fatime se popolnoma uresničuje. Še molimo, ko je
manjka pet, ali
molitev nekaj našega: ko je ustvarjalna, zanimiva, ko jo imamo
boš zaradi teh
mi pod kontrolo, ko ob njej nekaj doživljamo, skratka, ko smo
petih uničil vse
mesto?«
mi dejavniki molitve. Toda kam je šla ona druga molitev, v kateri
Rekel je: »Ne
nisem več jaz v središču? Kam je šla dalj časa trajajoča ponavljabom ga unijoča se preprosta molitev?
čil, če jih tam
Tako je molil preizkušani Abraham, ko je prosil za Sodomo in
najdem petinGomoro.
Vztrajal je in verjel, da Bog po naši molitvi lahko ustaštirideset.« Pa
je spet sprevlja vojne v srcu, v družini in v svetu.
govóril in mu
Še molimo, ko pride v hišo ali v državo grožnja, bolezen, preizrekel: »Mogoče
kušnje ... Toda kam je šla vztrajna molitev za potrebe mnogih,
se jih tam najde
ki jih osebno ne poznamo, za spreobrnjenje sveta, za grešnike,
štirideset.« Odza naše sovražnike. V naši domovini molimo za spravo in za žrgovoril je: »Ne
bom storil tega
tve nasilja. Toda kdaj bomo začeli zares moliti za povzročitelje in
zaradi teh štirikrivce nasilja?
desetih.« Pa je
Kip Marije iz Fatime ponovno roma po Sloveniji. V čem je moč
rekel: »Naj se
tega
vseslovenskega misijona? V ponižnosti. Mnogi uglajeni in
Gospod ne jezi,
izobraženi včasih pa tudi neuki ljuče govorim; mogoče se jih tam
dje se ob taki pobožnosti malo nanajde trideset.«
mrdnejo, vidijo le kič in »si mislijo
Rekel je: »Ne
svoje« ali se celo posmehujejo. Toda
bom storil tega,
Božja previdnost bo svet rešila po
če jih najdem
»malih«. Dejansko nas Marija iz Fatrideset.«
time prihaja učit. Učit molitve, v ka(1Mz 18,27–30)
teri nisem jaz v središču. Hudiču je
Odlomki Božje besede
v moderni civilizaciji uspelo v sredina naslednjo nedeljo
šče postaviti človeka. In zaradi tega
1. berilo: Prd 1,2; 2,21–23
»humanizma« se je pobilo milijone
2. berilo: Kol 3,1–5.9–11
evangelij: Lk 12,13–21
ljudi. Tudi v družini je v središče po-

novno postavljen človek in zato umirajo
nedolžni. Marija prihaja, da v središče
ponovno postavi Boga. Vendar ne Boga,
pred katerim bežimo, ker nam jemlje
svobodo. Prinaša nam Boga Očeta!
Zato te vabim, da v tem tednu greš in
pustiš, da ti Bog da tisto, kar je zate pripravil. Učenci so Jezusa prosili, naj jih
nauči moliti. In on jim pove: »Kadar molite, recite: Oče!« V tem je bistvo. Ne zadošča vera »v enega in edinega Boga«.
Mi verujemo »v Boga Očeta«. Jezus je
jesen: da prideš do take vere, je v molitvi treba biti vztrajen. Kakor Abraham in
kakor prijatelj opolnoči.
Si že opazil? V nekdaj krščanskih civilizacijah, kjer je izumrla vztrajna molitev,
imajo ljudje vedno manj časa. V tem tednu je Gospodov mimohod in imaš priložnost, da okusiš, kako lepo je, ko ti je
ponovno podarjen čas.
župnik

SPREJEM FATIMSKE
MARIJE ROMARICE
Obisk milostnega kipa je priložnost za
osebno spreobrnjenje in vključitev v
vztrajno molitev, ki letos ob romanju
kipa povezuje župnije po vsej Slovenji. V
naši dekaniji bomo župnije romale v Log
in se tam tudi posvetile Jezusovemu in
Marijinemu srcu.
Na poti iz šempetrske dekanije se bo Marija v ponedeljek ustavila tudi v Črničah,
Selu in Batujah.
Lepo vabljeni kadar koli, še posebej v
ponedeljek dopoldne in petek popoldne.
Kljub poletju in raznim opravilom si vzemimo čas za ta obisk.
POSVETITEV DRUŽINE ALI POSAMEZNIKA
Jezusovemu in Marijinemu Srcu lahko
opravite ob obisku romarice. V župniji smo to posvetitev delali v duhovni
pripravi spomladi 2013, nekateri ste jo
naredili že prej. V ponedeljek in petek
bomo pri sveti maši naredili posvetitev
vse župnije. Družine in posamezniki pa
lahko osebno posvetitev doma ali v

cerkvi obnovite ali naredite na novo, prvič. V Logu bodo na razpolago posebne
podobe, ki jih v ta namen lahko nesete
domov in nanje napišete svoja imena in
leto posvetitve.
PONEDELJEK DOPOLDNE
V Črničah od 9. do 10. ure možnost za spoved; spoveduje Ivan Maslo, župnik iz Batuj.
Ob 9. uri sprejem v Črničah (pri vhodnih vratih); sprevod v cerkev, molitev,
pesmi, tihota; péte litanije. Ob 10. uri
sveta maša (somaševanje), ki jo vodi
rojak p. Vid Lisjak.
Po maši molitev, pesmi, tihota – molitev
povezuje molitvena skupina. Malo pred
13. uro slovo in ob 13. uri sprejem v Selu,
ob 16. pa v Batujah; 19.30 odhod v Log.
PONEDELJEK ZVEČER
Ob 20. uri dekanijski sprejem v Logu.
Sveta maša (vabljene vse župnije, somaševanje dekanijskih duhovnikov), po
maši procesija z lučkami.
NASLEDNJE DNI
vsak dan (razen v torek) v Logu dve
sveti maši, ob 9. in 19. uri. Župnije, ki
oblikujejo »šesturno bdenje«, pri maši
opravijo posvetitev župnij.
SPOVEDOVANJE ob obisku romarice vsak
dan eno uro pred in med svetimi mašami.
V torek, na shod sv. Ane, v Logu po običaju svete maše ob 6.30, ob 8. 10. uri in
19. uri. Spovedovanje od 6. do 11. ure.
PETEK POPOLDNE IN ZVEČER
Obisk župnij Šmarje, Velike Žablje, Planina, Gabrje, Kamnje, Črniče. Molitev
povezujejo: od 14. do 15. ure Črniče;
od 15. do 16. Kamnje; od 16. do 17. Žablje; od 17. do 18. Šmarje; od 18. do 19.
Planina. Vabljeni h kateri koli uri. Za molitev, petje in tihoto od 14. do 15. ure
poskrbi molitvena skupina iz Črnič, od
15. do 16. molitvena skupina iz Vrtovina
(k sodelovanju pri molitvi vabljeni tudi
drugi, ne samo člani skupine).
Ob 19. uri sveta maša in posvetitev
vseh teh župnij. Vabljeni k sodelovanju, ljudskemu petju. Strežniki iz vseh

župnij se dobijo v zakristiji ob 18.45 z
obleko in belim pasom.
Po maši lahko, kdor želi, ostane pri procesiji proti ob Vrhpolju. Sodelovali bodo
gasilci in pihalna godba.
V SOBOTO
ob 10. uri sveta maša in slovo od Marijinega kipa.
***
IZOLA
Zaradi malo prijav in odpovedi smo odpovedali letošnje bivanje v Izoli. Birmanci
že sedaj računajte, da bomo šli namesto
tega konec počitnic skupaj z vlakom proti
Bohinju 29. in 30. avgusta.
STRŽIŠČE
V nedeljo ob 18. uri začenjamo letošnji
teden duhovnosti z mladimi v Stržišču.
Povezovala nas bo prijetna druščina mladih z razih koncev Slovenije, veliko petja,
skupna tema, pogovori, zabavni večeri,
v sredo skupna pot v hribe. Še vedno se
lahko pridružite letošnji birmanci in
srednješolci. Prispevek za celotedensko
bivanje je 65 €. Sklenemo s praznovanjem v soboto zvečer.
Družine in drugi odrasli vabljeni, da gremo
v Stržišče na vikend od 18. do 21. avgusta,
ali vikend teden prej, od 11. do 14. avgusta. Mladi pari pa od 7. do 10. avgusta.

Fatimska pesem
TRINAJSTEGA MAJA V DOLINI IRIA
SE JE PRIKAZALA DEVICA MARIJA.
AVE, AVE, AVE MARIJA,
AVE, AVE, AVE MARIJA!
PRINESLA JE ZEMLJI Z NEBA SPOROČILO,
BOGA NAROČILO IN RESNO SVARILO.
AVE ...
PREVEČ JE BOG ŽALJEN, PREVEČ JE ŽE GREHA,
NAJ SVET SPOKORI SE, GREŠITI PRENEHA.
AVE ...
MOJ ROŽNI ZDAJ VENEC VSI PRIDNO MOLITE
IN MOJEMU SRCU SE VSI POSVETITE!
AVE ...
ČE SVET OPOMINE BO MOJE POSLUŠAL,
MIR BOŽJI NA ZEMLJI BO ČLOVEK OKUŠAL.
AVE ...
ČE SVET PA ŠE DALJE PRI GREHU OSTANE,
BO VOJNA ŠE HUJŠA ZADELA ZEMLJANE.
AVE ...
DA MOGLA BOM KAZEN NEBA ZADRŽATI,
UBOGAJTE MENE, SAJ VAŠA SEM MATI.
AVE ...
NAJ PESEM ZAHVALNA MARIJO POZDRAVLJA,
ZA MILOSTI V FATIMI SVET JO PROSLAVLJA.
AVE ...
O MATI PREBLAGA, V NAS VERO OHRANI,
TI NAŠA KRALJICA NA VEKE OSTANI.
AVE ...

HVALA
Pri nabirki za nov tlak v Skriljah smo v
nedeljo skupaj z nabirko v Kamnjah zbrali
527,50€. Hvala vsem darovalcem. Še nekaj bo treba zbrati za pokritje stroškov.
ponedeljek

dopoldne

torek (sv. Ana)

6.00-20.00

župniji Budanje in Vrhpolje; na shodu dopoldan poseben red maš in spovedovanje

sreda

8.00-14.00

župniji Vipava in Slap;

20.00

četrtek

petek

sobota

Sprejem iz župnije Dornberk: 9.00 Črniče, 13.00 Selo; 16.00 Batuje; 19.30 odhod v Log;
V Log povabljene vse župnije, sprejem vodi škof Metod; po maši procesija z lučkami;

14.00-20.00

župnije Lokavec, Vipavski Križ in Stomaž;

8.00-14.00

župnije Šturje, Ajdovščina in Ustje;

14.00-20.00

župnije Col, Podkraj in Otlica;
po večerni maši odpeljejo kip na Goče, nočno češčenje do 7. ure;

8.00-14.00

župnije Podnanos, Lozice, Podraga, Goče, Branica;

14.00-20.00

župnije Šmarje, Velike Žablje, Planina, Gabrje, Kamnje, Črniče;
ponoči od 20.00 do 8.00 procesija v Vrhpolje in bdenje do 7. ure;

8.00-14.00

povabljene vse župnije; slovesnost ob sklepu (maša ob 10. uri) vodi škof Metod.

