Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Dominika in Pavla
Batagelja, Kamnje 9

GOJAČE ob 19.00
za † Merico Možina,
p. n. Gojače 37

Zaharija,
prerok

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefo Krapež,
Vrtovin 62, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za †† Pavlo in Karla Valiča,
p. n. Črniče 61a

sreda, 7. 9.,
Marko Križevčan,
mučenec

SKRILJE ob 19.00
za †† Lozar,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 19.00
za † Dorico Cigoj,
p. n. Malovše 37

Mati Terezija,
redovnica

torek, 6. 9.,

četrtek, 8. 9.,
Marijino
rojstvo

KAMNJE ob 20.00
za †† Mirka in Alojzijo
Vodopivec, Potoče 47

ČRNIČE ob 19.00
za redovnico Gabrijelo
Rebek, Malovše 12
veroučna maša

petek, 9. 9.,
Peter Klaver,
misijonar

VRTOVIN ob 19.00
za vse †† Vodopivec,
Vrtovin 58

RAVNE ob 19.00
za † Marjana Persiča in vse
†† iz družine, p. n. Anderlič

sobota, 10. 9.,

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo
za zdravje, Črniče 69b

Nikolaj Tolentinski,
spokornik

nedelja, 11. 9.,
ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Bernard in Bonaventura;
redovnika

VRTOVIN ob 7.00
v dober namen, Vrtovin 110
ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Bredo Gleščič, p. n. Črniče 94
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefo Krkoč, Potoče 40, p. n. Urbič, Semič

23. nedelja med letom

4. september 2016
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Ostani vedno le učenec
Tisti čas so z
Jezusom potovale velike
množice. Obrnil se je in jim
rekel: »Če kdo
pride k meni
in ne zavrača
svojega očeta,
matere, žene,
otrok, bratov, sester in
celo svojega
življenja, ne
more biti moj
učenec. Kdor
ne nosi svojega križa in ne
hodi za menoj,
ne more biti
moj učenec.
Kdo izmed
vas, ki hoče
zidati stolp,
prej ne sede in
ne preračuna
stroškov, ali
ima dovolj, da
ga bo dokončal?
(Lk 14,25–28)

 Za konec
PRVI – Mama sprašuje svojega šolarja: »Kdo je prvi v razredu?« »Luka.« »Kaj pa pri matematiki?«
»Tomaž.« »In v slovenščini?« »Rudi.« »Pa ti?« »Jaz prvi vstanem, ko pozvoni za konec ure!«
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: 2 Mz 32,7–11.13–14
2. berilo: 1 Tim 1,12–17
evangelij: Lk 15,1–32

»Nisem se mogel upreti zgledu svojih staršev; prevzelo me
je, ko sta se ob čustvenem potresu med nami tako spremenila. Postala sta drugačna in šla naprej.« Tako pripoveduje
študent, ki je »razočaral« očeta in mamo s svojimi upornimi
odločitvami. Obstajata le dve vrsti staršev, pravzaprav dve
vrsti odraslih. Tisti, ki so sprejeli, da bodo za vedno učenci,
in oni, ki mislijo, da se lahko naučijo živeti in potem znajo.
Prvi so rešeni strahu, druge nekje v globini še vedno spremlja strah.
Jezus je na videz zelo trd. »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene otrok, bratov, sester in
celo svojega življenja, ne more biti moj učenec.« To pomeni:
če bo življenje samo tvoj projekt, boš prej ali slej razočaran.
Kajti življenje ne bo teklo po tvojem načrtu. Upiral se boš,
nezadovoljen boš s seboj in občutek boš imel, da vse delaš
le na pol. Iskal boš, kako bi izpolnil svojo praznino. Zelo boš
zaposlen, vendar živel ne boš. In otrokom ne boš dal tistega,
kar lahko dobijo le od tebe.
Jezus zate pripravlja drugačno srečo. Predlaga ti, da postaneš učenec. Temu se ljudje upiramo. Ne boš takoj nagrajen
in ne boš dobil ocene. Toda to je tvoja sreča.
Otroci spet vsak dan odhajajo v šolo. Odrasli imamo sicer
tudi razna izobraževanja, povezana s poklicem in
tako imenovano kvaliteto življenja. Toda odrasli moramo zares postati učenci. Ko se osamosvojimo, mislimo, da znamo živeti, pa ni
res. Živeti se človek uči, ravno ko pričakuje,
da bo življenje končno obvladal.
Učiti se živeti pa pomeni učiti se nositi
križ. Križ ni težak zaradi trpljenja samega. Težak je, ker pomeni odpoved svoji
volji. Odpoved svojim predstavam. Vera
je pot, ki ti želi v to odpoved prinesti veselje. Nekdo drug te je hotel in nekdo

ima zate rešitev. Življenje in obveznosti te stiskajo prav s tem namenom.
Stiska te, da te druge ponudbe ne bi
zaslepile in bi ugledal ta edini izhod.
Zato je novo šolsko leto priložnost
najprej za nas odrasle, da se odlepimo in začnemo zaupati, hoditi po vodi.
Za otroke pa je priložnost, da šola
in druge dejavnosti ne bodo postale mašilo za praznino. Da se nam ob
vsakdanjem gledanju na uro otroci ne
bodo preveč smilili in jih bomo naučili predvsem živeti. Da bodo otroci res
pomagali staršem pri čisto vsakdanjih domačih opravilih. Da bodo znali
pripraviti obed, počistiti stanovanje,
poskrbeti zase, se pravočasno sami
odpraviti na pot, biti na videz prikrajšani. Da bodo morda imeli malo slabše
ocene, vendar se bodo na lastni koži
veliko naučili.
Bog sam je do nas zelo zahteven, ne
zato, da bi bili bolje ocenjeni, ampak
da bi nas naučil zapuščati in živeti.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 17. uri, spovedovanje od
16. ure. Tema »Grešniki da, pokvarjenci ne«.
VEROUK
se začne s ponedeljkom po urniku.
Naj se z učnimi urami začne tudi
izkušnja molitve, ki jo otrok dobi
v družini. To je za današnji ritem
življenja nenadomestljivo. Starše
vabim, da si to zelo
odločno vgradijo v
dnevne navade že
takoj na začetku.

Srečanj za starše na začetku še ne
bo, veliko obveznosti imate s šolo.
TEDENSKA VEROUČNA MAŠA
V četrtek, na Marijino
rojstvo, je v Črničah
ob 19. uri veroučna
maša. Letos bomo imeli
načeloma enkrat na
teden veroučno mašo,
krožno na štirih krajih: v Črničah, Skriljah, Kamnjah,
Vrtovinu. Lepo vabljeni, da se pridružite ne glede na kraj, še posebej
pa domači otroci. Če nas bo več, bo
tudi maša lahko drugačna, včasih ob
kitari in petju. Delavniške maše so
krajše, prinašajo pa drugačno izkušnjo, ki pomaga »osmisliti« nedeljsko bogoslužje.
PEVSKI ZBOR
Vabljeni, da se pridružite in doživite lepe skupne ure. V Kamnjah so
pevske vaje ta petek
ob 17. uri, v Črničah
vabljeni, da se ogrejete za skupno
petje in pridete v petek ob 18.30 v
učilnico.
Program popoldne v Kamnjah se bo
začel 28. septembra.
STREŽNIKI
Vsi, manjši in starejši,
se dobimo na kratkem
razvedrilnem srečanju
v petek ob 17. uri v
Črničah in ob 18. uri v
Kamnjah.
PRIPRAVA NA KRST
za mlade starše prvega in drugega otroka
se začne v torek ob

20.00. Za krst računajte na nedeljo, dekaniji bomo organizirali prevoz z
18. septembra.
avtobusom. Prijavite se do srede,
14. septembra. Prijava je sprejeta,
PRAZNIK MARJINEGA ROJSTVA –
ko poravnate strošek prevoza, 9€.
MALI ŠMAREN
Prostovoljni prispevek za organizacijo
Sveta maša zaradi veroučne maše in v višini 5€ boste oddali na avtobunekaterih obveznosti v šoli Črničah su. Vse mlade, dijake in študente ter
ob 19. uri v Kamnjah šele ob 20.
mlade v poklicih, toplo vabimo na
uri.
praznik veselja in mlaV Logu svete maše dopoldan ob
dostne vere. Več na:
6.30, ob 8. in 10. uri.
www.sticna.net
MOLITVENI DAN
ZA DUHOVNE POKLICE
V soboto bo na Sveti Gori vsakoletni
molitveni dan. Lepo vabljeni, čeprav
organiziranega prevoza ne bo. Ob
8. uri molitev križevega pota s Prevala, ob 9.30 srečanje za strežnike
in strežnice v kapeli prikazovanja,
ob 10.30 sveta maša v baziliki, ob
13.uri polurni koncert družine, ob
13.30 litanije in blagoslov.
PRIPRAVA NA POROKO
Začne v nedeljo, 11. septembra ob
16. uri v prostorih škofijske gimnazije Vipava priprava na krščanski
zakon v okviru vipavske dekanije.
Zaradi števila potrebne prijave
(čimprej): saso.mugerli@rkc.si . Informacije: 031 742 373 – Sašo Mugerli.
MLADI, STIČNA
V petek ob 20. uri pridite na kratko
srečanje v Kamnjah, da se vidimo in
dogovorimo za Stično. Vabljeni tudi
novi srednješolci. Letošnja Stična
mladih bo v soboto, 17. septembra, pod geslom »Blagor usmiljenim, kajti
usmiljenje
bodo dosegli.« V

POROKE
V soboto bosta v cerkvi v Vipavskem Križu
sklenila sveti zakon Robert Pegan iz Potoč in
Patricija Petrovčič iz Podkraja.
Prejšnjo soboto sta v Stomažu sklenila sveti zakon Rok Rojko iz Malovš
in Doroteja Volk iz Stomaža.
Novoporočencev se veselimo in jih
priporočamo v molitev.

Pred nami je;
• sobota, 17. 9. stična mladih;
• nedelja 18. 9. krst otrok;
• nedelja, 25. 9. šagra sv. Mihaela v
Kamnjah;
• sobota, 1. 10. predvideno župnijsko
romanje v koprsko stolnico in slovensko Istro.

