Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Marijo Gerželj,
p. n. Petrovčič

GOJAČE ob 19.00
za †† Slavka in Rozalko,
Slejko, p. n. Gojače 37

VRTOVIN ob 19.00
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69b

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d
veroučna maša
KAMNJE ob 19.00
za †† Silvana in Antona
Vodopivca, Kamnje 58

MALOVŠE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
ČRNIČE ob 19.00
za vse pokojne,
ustanovna, p. n. župnije

petek, 16. 9.,
Ljudmila (Milka),
kneginja

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 114b

RAVNE ob 19.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Ravne 3

sobota, 17. 9.,

v Stični: za vse mlade župljane

ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

Marijino ime

torek, 13. 9.,
Janez Zlatousti,
škof, cerkveni učitelj

sreda, 14. 9.,
Povišanje
svetega Križa
četrtek, 15. 9.,

Žalostna Mati Božja

Hildegarada iz Bingna,
redovnica

nedelja, 18. 9.,
PETINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
nedelja slovenskih
svetniških kandidatov
Jožef Kupertinski,
duhovnik

KAMNJE ob 7.00
za † Jožeta Kompara, p. n. Skrilje krst otrok
ČRNIČE ob 9.00
za † Ireno Ipavec, p. n. pevskega zbora
krst otrok
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v čast Božjemu usmiljenju, p. n, Potoče

 Za konec
KAJ BI BREZ MENE – Mož in žena se hudo prepirata. Po stanovanju že letijo kosi pohištva. Naenkrat žena pograbi velik kristalni pepelnik in moža z vso močjo udari po glavi. Mož začne krvaveti. Zaprepadena žena odhiti po škatlo s prvo
pomočjo in mu razkuži ter obveže rano. Potem ga poboža in mu nežno zašepeta: »O dragi, le kaj bi ti brez mene ...«
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

24. nedelja med letom

11. september 2016
št. 37/16

Med odpadki
In rekel je:
»Neki človek
je imel dva
sina. Mlajši
med njima je
rekel očetu:
›Oče, daj mi
delež premoženja, ki mi
pripada!‹ In
razdélil jima
je imetje.
Čez nekaj dni
je mlajši sin
spravil vse
stvari skupaj
in odpotoval
v daljno deželo. Tam je
z razuzdanim
življenjem
pognal svoje
premoženje.
Ko je vse
zapravil, je
v tisti deželi
nastala huda
lakota in
začel je trpeti
pomanjkanje.
(Lk 15,11–14)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Am 8,4–7
2. berilo: 1 Tim 2,1–8
evangelij: Lk 16,1–13

Letos sem na duhovnih vajah poslušal pripoved duhovnika.
V letih priprave je prišel v krizo, zapustil je skupnost. Šel je
na delo v Nemčijo. Tam ga je agencija pošiljala k različnim
delodajalcem, tudi v tovarno, kjer so ločevali komunalne odpadke. Prebiral je vse mogoče, kar ljudje danes zavržemo
med smeti. Nekoč je po tekočem traku do njega prišlo Sveto
pismo. Tedaj mu je živo stopila pred oči prilika o izgubljenem
sinu. »Le kaj delam tu med rožiči, svinjami, v smradu in umazaniji? Bog me je poklical, da bi bil sin, jaz pa sem med smetmi.«
Ta dogodek mu je pomagal, da se je vrnil in spet zaprosil za
sprejem v skupnost. Izkušnja usmiljenja mu je pomagala, da
je drugačen duhovnik, kot bi bil sicer.
Mlajši sin je doživel pomanjkanje, in to ga je na koncu rešilo. Pravzaprav postaja celotna zgodba naše sodobne družbe
zgodba starejšega in mlajšega sina, zgodba pomanjkanja.
S temi Jezusovimi prilikami smo prav v jedru svetega leta
usmiljenja. Zdi se, kakor da Bog dopušča, da bomo počasi
izgubili vse, da bomo lahko našli Očeta. Tudi danes smo na
smetišče odložili marsikaj, kar je bilo še nedavno sveto. Po
tekočih trakovih se premika vse mogoče. Vsega je preveč in
hkrati premalo.
Kdor se čuti močnega, kakor starejši sin, ne čuti potrebe po
iskanju Očeta. Tudi mlajši sin, ki je zapustil Boga
in sebe, ne čuti te potrebe. Danes smo kakor v
prehodnem času. Sveto
leto usmiljenja nas pripravlja na preobrat. Ko
se tudi sami znajdemo
zavrženi na neizprosnem
tekočem traku, tedaj je za
nas priložnost, da se zatečemo v Očetov objem.

Nevarno je le, da bi se radi vrnili kot
služabniki, in ne kot sinovi. Po čem
se prepoznamo? Služabniki so jezni,
zagrenjeni, nezadovoljni ali prestrašeni, sinovi pa so prečiščeni, postajajo blagi, niso več trdi do drugih. Ne
ozirajo se nazaj in se ne grizejo zaradi preteklosti, služabniki pa je še ne
morejo odložiti. Sinovi ne delajo več
zaradi plačila ali iz strahu za lastno
podobo. Delajo kot sinovi, ki so postali svobodni.
Naj nas ta prostost spremlja v vseh
naporih prihajajočih mesecev. Če se
bomo včasih počutili izgubljene ali
celo zavržene sredi te družbe, naredimo iz tega priložnost. Sveto leto nam
je na široko odprlo vrata.
župnik

STIČNA MLADIH

Mlade vabim, da
se v čim
večjem
številu
pridružite na poti v Stično. Odhod
avtobusa iz Črnič je ob 7. uri, pobira čez Selo, Vrtovin ... Prispevek
za prevoz je le 5 € (kar je več, vam
krije župnija). Že nekaj let tudi sami
prispevate za stroške organizacije,
5 € v ta namen oddate na avtobusu.
Program bo zelo zanimiv, poleg tega
veliko druženja na poti in na prizorišču. Prijavite se najpozneje do srede
zvečer!
Naslov letošnje Stične je »Sem orodje Božjega usmiljenja«. Obiskali nas
bodo slovenski škofje, italijanska rokovska skupina The Sun, predsednik

RS Borut Pahor,
generalni opat
cistercijanskega
reda oče Mauro
Giuseppe Lepori
in drugi. Več na:
www.sticna.net

V petek se vseeno dobimo na mladinskem srečanju ob 20. uri v Kamnjah. Pridružite se skupnosti.
SREČANJE ZA STARŠE
prvega in drugega razreda v Črničah bo v ponedeljek ob 20. uri,
za starše prvega in drugega razreda
v Kamnjah pa v četrtek ob 20. uri.
Obakrat se dobimo za 45 minut.
TEDENSKA VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v Skriljah v sredoob
19. uri. Hvala vsem, ki ste v četrtek
poskrbeli za lepo petje ob spremljavi kitare. Lepo vabljeni tudi drugi k
maši v Skrilje.
PEVSKI ZBOR
Pevske vaje za otroško mladinski
zbor ta petek v Kamnjah odpadejo. V
Črničah vabljeni k pevskim vajam v
nedeljo takoj po maši.
Petje je na najlepših dejavnosti,
napolnjuje duha
j
in povezuje.
SKAVTI
vabijo k vpisu novih članov v petek,
16. 9. od 15.00 do 19.00 na parkirišču pred občino v Ajdovščini. Vabljeni otroci od 1. razreda dalje. Dodatne
informacije: 051–828–100 (Jan).
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V Kamnjah se dobimo pred šagro v
sredo ob 20. uri. V Črničah je predvideno srečanje v začetku oktobra.

določimo v naprej, družabno srečaKRST OTROK
nje parov. Ti večeri bodo priložnost
V nedeljo bosta med sveto
za pripravo na zakon, obenem pa tudi
mašo krščena:
tkanje novih prijateljstev.
v Črničah: Aleks Velikonja,
Informativno srečanje bo v sobosin Marka in Sanele, Črniče 45
to, 1. oktobra, ob 20. uri v MariV Kamnjah: Ajda Breščak, hči Mar- jinem domu v Šturjah. Več informacij po telefonu 041 673 292 (Zoran).
ka in Mateje, Potoče 34.
Lepo vabljeni.
Njuni družini priporočamo v molitev.
Čiščenje in krašenje cerkve
ŽUPNIJSKO ROMANJE
v Črničah: od 5. 9. do 18. 9. 2016 so
v koprsko stolnico in slovenko Istro
na vrsti št. 53a–66
je prestavljeno na soboto, 8. oktobra. Že se lahko prijavite osebno. Ko
se prijavite po e-pošti ali sms, morate
obvezno dobiti nazaj potrdilo, da sem
Molitev sv. matere Terezije
vas vpisal. Program in prispevek za
romanje bosta znana pozneje.

Bodi z menoj in tedaj bom začel

NEDELJSKI POPOLDANSKI IZLET
sijati, kakor siješ ti.
prihodnjo nedeljo, 18. 9. gremo na Naj sijem tako, da bom luč drugim.
popoldanski izlet z lastnimi prevozi
Vsa svetloba, o Jezus, bodi tvoja:
skozi Gorico ob meji po dolini reke
prav nič naj je ne bo moje.
Idrije proti Marijinemu Celju, preko
razgledne Korade v nazaj skozi Go- Ti sam boš prek mene sijal drugim.
riška Brda, dobimo se ob 14. uri na Zato mi dovoli, da te slavim tako,
parkirišču v Potočah.
kakor ti najbolj ugaja,

tako, da bom sijal na tiste, ki so z
MLADI PARI – POVEJ NAPREJ
menoj.
Pari, ki hodite skupaj in ste blizu ali še Dovoli, da te oznanjam brez govorne prav blizu porojenja,
ke! Poleg običajnega ne z besedami, ampak z zgledom.
tečaja za zakon letos
v naši dekaniji ponu- Z neustavljivo močjo, z dobrohotnim vplivom tega,
jamo program tako imenovane Šole
za zakon. Približno 15 srečanj se bo kar delam iz očitne polnosti ljubezvrstilo v pastoralnem letu, srečanja
zni,
bodo dvakrat mesečno.
ki jo moje srce goji do tebe.
To niso predavanja, ampak ponujajo
Amen.
pogovor parov v pripravi na zakon.
Večer bo sestavljen iz treh delov:
duhovna misel duhovnega spremljevalca skupine, pogovor o temi, ki jo

