Bogoslužje:
ponedeljek, 10. 10.,

ni svete maše

GOJAČE ob 19.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za † Franja Minkuža in
njegove †† starše, Črniče 27

Danilo,
škof

torek, 11. 10.,
Filip,
diakon

sreda, 12. 10.,
Maksimilijan Celjski,
škof

ni svete maše

četrtek, 13. 10.,
Koloman,
mučenec

KAMNJE ob 19.00
za †† Vero in Antona
Bratina, Kamnje 1a

MALOVŠE ob 19.00
za † redovnico Nikodemo
in sestro Lojzko Rebek,
Malovše 12
ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n.

petek, 14. 10.,
Kalist I.
papež, mučenec

VRTOVIN ob 19.00
na čast Božjemu usmiljenju
za umrle otroke, Vrtovin 37a

RAVNE ob 19.00
za vse †† Kosovel in † Marijo
Bovcon, p. n. Ravne 24

sobota, 15. 10.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kante,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Črniče 45

Terezija Velika,
devica

nedelja, 16. 10.,
SEDEMINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Jadviga,
kneginja

KAMNJE ob 16.00
poroka in krst otrok
KAMNJE ob 7.30
za † Jožefa in Stanka Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za †† sestri Dorico in Slavico Cigoj, p. n. dar. ob pogrebu
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v dober namen, p. n. Vižintin

28. nedelja med letom

9. oktobra 2016
št. 41/16

Ko spet gledaš v oči
Ko je eden izmed njih videl,
da je bil ozdravljen, se je vrnil
in z močnim
glasom slavil
Boga. Padel je
na obraz pred
njegove noge
in se mu zahvaljeval; in ta je
bil Samarijan.
Jezus pa je odgovoril: »Mar
ni bilo deset
očiščenih? Kje
pa je onih devet? Ali ni bilo
nobenega drugega, da bi se
vrnil in počástil
Boga, razen
tega tujca?«
In rekel mu je:
»Vstani in pojdi! Tvoja vera
te je rešila.«
(Lk 17,15–19)

 Za konec
V ŠOLI – »Jurček, danes si bi zelo nemiren pri pouku, kar naprej si klepetal. Naj pride s teboj
jutri v šolo tvoja mama.« »Joj, gospod učitelj! Bolje, da ne pride. Ona klepeta še bolj kot jaz.«
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 17,8–13
2. berilo: 2 Tim 3,14–4,2
evangelij: Lk 18,1–8

Na nekem sestanku so dolgo besedičili o tem, kaj bi bilo treba
narediti. Nekdo od razpravljavcev je naposled dvignil roko in
dejal: »Jaz imam tudi en predlog. Vendar se z njim ne strinjam.«
Danes je zelo pomembno, da »imaš mnenje«. Koliko vsakodnevnih pogovorov se začne in konča z mnenjem o tem in onem.
Vsakih nekaj dni nam kultura »kruha in iger« postreže s kakšno
novo odprto temo. Sredi nagle potrošniške družbe imam potem
nekaj časa pri sebi dober občutek: »Sem človek, ki še razmišlja
s svojo glavo. Imam mnenje!«
Deset gobavcev je Jezus na poti na njihovo prošnjo ozdravil.
Samo pri enem se je iz tega rodila vera. Drugi? Drugi so ostali
pri mnenju. Jezus jih je namreč poslal v tempelj k duhovnikom uradnikom. Ti so imeli nalogo, da potrdijo čudež. Tam so
verjetno veliko razpravljali, a malo slavili. Razpravljanje je ozdravljene tako nahranilo, da niso več čutili lakote po srečanju.
Zagledali so se v dar in niso več videli darovalca.
To je zgodba evropskega kristjana, ki je izgubi vero. Po daru
krsta je bil rešen neozdravljive bolezni. Toda njegova vera se je
posušila v mnenje, zasebno prepričanje. Darovalca pa ne vidi
več v oči. Bogoslužje je zanj postalo obredje ali uradni opravek.
Toda eden od devetih se je vrnil. Padel je na tla pred njegove noge. V daru je prepoznal darovalca. Vera ga je pripeljal k
osebi. Evangelisti na mnogih mestih izrecno omenjajo to gesto.
Običajno so pred Jezusove noge padli pogani ali pa
grešniki. Judje, ki so se v svoji veri počutili varne, so ostali pokonci. Toda vedno so
imeli »mnenje«.
»Vstani in pojdi! Tvoja vera te je
rešila.« Medtem ko zbiramo mnenja tem,
zakaj Bog dopušča to in ono, nekatere ljudi nesreča pripelje k osebi. To je vera. Kristjan ki je zapustil vero, ne naredi obrata
nazaj k osebi. Naprej gre svojo pot. V verskem življenju išče varno zavetje, ne vidi

pa več darovalcu v oči. Vsak dan hodi
po mnogih poteh, vendar se ne more
več odpraviti na eno pot. Pot k osebi,
k obličju.
Ko padeš pred noge Njega, ki ima zate
obličje, potem nobena pot ni več pretežka. Toda današnje poti so sredi tega
poganskega sveta za marsikoga zelo
težke. Še težje postajajo, dokler le
sami iščemo izhod. Duhovno izpraznjenim zato ni težko ponuditi duhovnih nadomestkov. Toda od nadomestkov se da
zdržati, ne pa živeti. Samo dve možnosti
imamo, mnenje ali obličje.
župnik

DO SREDE ZVEČER
sem na romanju v Rimu. V primeru
potrebe se obrnite na g. Lestana ali g.
Tomažiča v Šempasu.
V tem tednu otroci iz 3., 5., 6. in 8.
razreda v Kamnjah nimate verouka.
Z devetošolci imamo redno srečanje
naslednjo sredo.
VEROUČNE MAŠE
v tem tednu ne bo.
MLADI
V petek pridite na
mladinsko srečanje
v Kamnjah ob 20.
uri.
Že sedaj vabljeni,
da se naslednji ponedeljek pridružimo romanju mladih. 17. oktobra
se bodo namreč sveta vrata v Logu
odprla posebej za mlade. Program
je sestavljen iz poti, glasbe, spovedi,
družbe in peciva. Dijaki in študentje,

ki ste ta dan doma, lepo povabljeni,
da se dobimo na Šturskem placu ob
18.00 in se skupaj odpravimo na pot.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Če le moremo, se v tem
mesecu pridružimo molitvi rožnega venca 20
minut pred vsako sveto
mašo, pri molitvi v cerkvi
in še posebej med domačimi stenami.
Skupna molitev rožnega
venca:

Skupina bo osnovana na temelju
duhovne metode
poslušanja z medsebojno podelitvijo
lastne izkušnje in
bo odprta za vse z
izkušnjo razveze, ne
glede na samskost ali ne in ne glede
na časovno oddaljenost, saj bolečina,
ki je bila potlačena, ne zastara.
Vernost ni pogoj, le pripravljenost
slediti metodi, iskreno sprejeti in se
odpreti Božjemu delovanju, ki edino
lahko resnično prenovi naše življenje.
Povabljeni razvezani iz širše okolice
Ajdovščine! Prijavite se lahko na
e-naslov: zoran.zornik@rkc.si

POPOLDAN NA CESTI
Program je ob sredah v Kamnjah ob
17. uri v veroučnih prostorih.
Vabljeni.

RITEM SRCA
Letošnji festival Ritem srca bo v četrtek, 13. 10. ob 19.30 v dvorani OŠ
v Šentvidu v Ljubljani. Vsebinsko bo
razdeljen na dva dela, festivalskega in
slavilnega. Lepo vabljeni ljubitelji dobre duhovne ritmične glasbe.

v Črničah ob sredah ob uri
večerne maše (19.00),
v Gojačah, ob ponedeljkih pol ure pred
mašo (18.30),
v Malovšah ob četrtkih zvečer, ko pozvoni,
v Vrtovinu ob petkih takoj po maši (19.30).

POROKA, KRST
V soboto bosta v Kamnjah ob
16. uri sklenila sveti zakon
Ines in Mitja Marc, Potoče 21.
Sveti krst bodo prejeli njuni
otroci Maja, Niki in Eli.
Njihovo družino ob tem lepem dogodku priporočamo v
molitev.
TERČELJEV SHOD
bo prihodnjo nedeljo, 16. oktobra,
v Logu. Ob 15. uri molitvena ura, ob
16. sveta maša.
SRCE OB SRCU
V ustanavljanju je skupina Srce ob
srcu, ki bo imela prvo srečanje v
soboto, 29. oktobra, ob 20. uri v
župnišču župnije Šturje, Levstikova 1,
Ajdovščina.

POT ZAKONCEV V MEDŽUGORJE
Še za sedem parov je prostora na avtobusu. Gremo
v četrtek, 3. 11., do nedelje, 6. 11.
Tema: Kako lahko živiva
duhovno življenje sredi vse
večje zasičenosti življenja. Cena za
vse skupaj okr. 125 € na osebo.

Pred nami je:
• ponedeljek, 17. 10., romanje in bdenje
za mlade;
• nedelja, 23. 10., misijonska nedelja;
• 30. 10., žegnanjska nedelja, hvaležnica,
češčenje v Črničah;
• torek, sreda, 1. in 2. 11., vsi sveti in dan
molitve za rajne;
• četrtek, 3. 11., romanje za zakonske
pare;
• sobota, 29. 11., dekanijsko srečanje
strežnikov;
• sobota, 29. 11., srečanje za člane žup.
gospodarskih svetov iz vse škofije;
• 6. 11. zahvalna nedelja;
• nedelja, 13. 11., sklep svetega leta v
Logu;
• nedelja, 20. 11., praznovanje zakonskih
jubilantov v Črničah.

Ljubljena slovenska hiša,
tiha sredi tihih trat.
Ali še spoštljivo hraniš
nad vse dragi svoj zaklad?
Moli, moli rožni venec,
ljubljeni slovenski krov.
Zvesto nad teboj počival
bo marijin blagoslov.
Ali še visi pod križem
tvojih dedov blagoslov,
Lepi hišni rožni venec,
Priča tolikih rodov?
Ali še v večernih urah
oče v krogu vseh otrok
z rožnim vencem si pokrije
trde žulje trudnih rok?
Ali še doni po hišah,
ko se vžiga zvezdna noč,
skupni glasni rožni venec,
kot smo čuli ga nekoč?

