Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 8.,

KAMNJE ob 19.00
za † Milana Kugoniča,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.00
za † Janka Peršiča,
p. n. Gojače 5

Devica Marija Kraljica

VRTOVIN ob 19.00
za †† starše Bavčar,
Vrtovin 95

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Fišer,
p. n. Črniče 26

sreda, 23. 8.,
Roza iz Lime,
devica

SKRILJE ob 19.00
za † Draga Novinca,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 19.00
na čast Materi Božji,
p. n. Selo 76

četrtek, 24. 8.,

Natanael (Jernej),
apostol

KAMNJE ob 19.00
za † Cvetko in Dušana
Slejka, Potoče 2

za † Maria Kosovela,

petek, 25. 8.,
Mirijam križanega
Jezusa, redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za †† Karla in Drago Curk,
Vrtovin 21

RAVNE ob 19.00
za † Vojka Vidmarja,
Ravne 3

sobota, 26. 8.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Antona in starše
Čermelj, Skrilje 7

ČRNIČE ob 19.00
za † Janka Kosovela in
njegove †† starše, p. n.
Črniče 84a

Sidonij (Zdenko), škof

torek, 22. 8.,

Ivana Bichier,
redovnica

nedelja, 27. 8.,
21. NEDELJA
MED LETOM,
Monika,
mati sv. Avguština

ČRNIČE ob 19.00
p. n. Črniče 84

KAMNJE ob 7.00
za † Jožefo Plešnar, p. n. Kamnje
ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za † Ljuba Bavčarja, p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
v čast Svetemu Duhu za dušno in telesno zdravje, Vrtovin 25a

Danes, v nedeljo, ob 17. uri v Črničah pogreb (brez svete maše) † Emila Lebana, Črniče 26.

 Za konec
POGUMNO – Medicinska sestra je malemu Petru dala injekcijo in njegova mama jo vpraša: »Ali se je obnašal po moško?« Sestra: »Kje pa, bil je zelo pogumen!«
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

20. nedelja med letom

20. avgusta 2017
št. 34/17

Ljubosumje
»O žena, velika je tvoja vera,« se Kristus razveseli te tujke. Čeprav
ni bila »njihova«, je imela živo vero. Lahko bi bila ljubosumna na
Izraelce. Toda žalost ji ni zatemnila srca. Ostala je vedra. Njen duh je
ostal odprt. Vera je v tem, da se nehaš vrteti okoli sebe, se odpreš in
sprejmeš Drugega. Zato: Tvoja vera te je rešila.
Kolikokrat nam ljubosumje zapre, zatemni in zagreni srce. Lahko
tudi ljubosumje, da Bog meni ni naklonil nečesa, kar je dal drugemu.
Včasih je prav nepojmljivo, kaj vse je pripravljen človek narediti, da
bi dobil neko »imetje«. Kaj vse smo pripravljeni narediti v družinskih
sporih za dediščino. Poganjanje za takšnim ali drugačnim imetjem je
skoraj vedno nezavedno iskanje ljubezni: Nekdo me je imel manj rad
kot druge.
Ljudje pogosto rečejo, da ni Boga. Ko pa se nekaj hudega zgodi,
obtožijo Boga, da je kriv. Kakšna nedoslednost! Če ga ni, kako naj bo
kriv?! Ko nam žalost zatemni srce, začnemo iskati krivca.
Duhovni očetje govorijo o koristni žalosti in o žalosti, ki je grešna
od samega začetka. To je žalost zaradi uspeha drugih, žalost, ker
nečesa ne bi smelo biti, ker tega sam nimam ... Zato je ljubosumje
pravzaprav duhovna žalost. Taka žalost je eden najtrdovratnejših sovražnikov duhovnega življenja.
Ko se je Kristus z njihove njive odpravil oznanjat k tujcem, so bili
mnogi žalostni. Tudi apostol Pavel je poznal to žalost. Priznal je, kako
bolestno je bil navezan na izročilo Izraela.
Tako navezan, da je bil slep in ni videl. Telesna slepota po srečanju s Kristusom mu je
odprla oči. Zato je postal apostol, »da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov in rešim vsaj
nekatere izmed njih«.
Slovencem je na splošno prirojena »žalost
zaradi soseda«. To nas pogosto vodi v razne
(Mt 15,21–28)
delitve. Žena se svoje prikrajšanosti ni ustrašila. Ravno ta jo je pripeljala do srečanja s
Odlomki Božje besede
Kristusom čisto od blizu. Tudi ti kdaj v globini
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 22,19–23
čutiš, kakor da si prikrajšan. Tudi tebe lahko
2. berilo:
prav to pripelje do srečanja.
Rim 11,33–36
Prišla je, padla predenj in
rekla: »Gospod, pomagaj mi!« Odgovoril ji je
in dejal: »Ni
lepo jemati
kruh otrokom
in ga metati
psom.« Ona
pa je rekla:
»Tako je,
Gospod, pa
vendar tudi
psički jedo
od drobtinic,
ki padajo z
mize njihovih
gospodarjev.« Tedaj je
Jezus odgovoril. Rekel ji
je: »O žena,
velika je tvoja vera! Zgodí
naj se ti,
kakor želiš!«
In njena hči
je ozdravela
tisto uro.

evangelij:
Mt 16,13–20

župnik

DANES
popoldne je ob 14.30 na Sveti Gori sklepna maša tednov duhovnosti v Stržišču.
V NEDELJO
je šagra v Gojačah, sveta maša ob 9. uri.
VPIS NOVIH VEROUČENCEV
Letos vabim starše na posebno pot.
Lahko se oglasite vsak dan pred mašo
ali po njej za veroučne knjige ali vpis
otroka.
URNIK VEROUKA 2017-18
Začnemo v tednu po 3. septembru, ko
bo spoved za veroučence in možnost
za starše. S starši nekaterih razredov
se bomo dobili na kratko kar po tedenskih večernih mašah. Redna veroučna
srečanja po urniku bodo v tednu po 10.
septembru.
Urnik smo uskladili skupaj s katehistinjami. Upam, da boste starši s čim
manj slabe volje in skrbi lahko prilagodili
obveznosti. Kateheza je pomembna
in je ne moremo primerjati z drugimi
dejavnostmi. Usklajene ure pa je zelo
težko prestavljati, ker se potem poruši
ves sistem. Kar bo mogoče, se bomo še
lahko dogovorili.

*
Starši, ki vpisujete v prvi razred, prosim, ne ustrašite se
verouka skupaj s starši. Ne gre
za dodatno nalaganje in dodajanje. Pri tem vam grem naproti
z »manj količine in več stika«.
Dobivali se bomo vsak drugi
teden tako, da tudi vi odnesete
nekaj hrane, ki jo vsi odrasli še kako
potrebujemo.
Lepo je, če utegneta priti oba, oče in
mati, vsekakor pa vsaj eden. Poznejša
ura ob četrtkih, upam, ne bo delala prevelikih preglavic.
**
Gre za obliko družinske kateheze. Vabim tiste, ki se zanimate, da
pokličete mene ali kar katehistinjo
Tanjo, 031 297 009. Verouk je v
obliki srečanja družin po domovih,
kjer ob preprosti vsebini rastemo
skupaj odrasli in otroci. Za začetek bi
se dobivala manjša skupina, termine
si bo določila po dogovoru. Tudi tu se
bo manjša skupina dobivala na dva
tedna po domovih. Za več informacij
pokličite katehistinjo Tanjo Pišot, 031
297 009.
***
Birmanci v Kamnjah imate dve možnosti, načelno ob 15. uri 9. razred in uro
pozneje 8. Lahko pa izberete drugo skupino, če se vam obveznosti pokrivajo.
Vsebina je za obe skupini enaka.

KAMNJE
1. r

1. r.
z družino

ČRNIČE
2. in 4. četrtek v mesecu ob 17.30 skupaj s starši*
(za obe župniji skupno srečanje največ 45 minut,
vsaj eden od staršev)

Praznujmo
in se veselimo

Letos tudi druga možnost poglobljene
družinske kateheze**,

2. r. ponedeljek
ob 17.00

Praznujemo
z Jezusom

2. r. torek
ob 16.00

Praznujemo
z Jezusom

3. r. torek
ob 17.00

Kristjani
praznujemo
skupaj

3. r. četrtek
ob 15.00

Kristjani
praznujemo
skupaj

4. r. četrtek
ob 16.30

Pot v srečno
življenje

4. in 5. r. četrtek
ob 16.00

Pot v srečno
življenje

5. r. torek
ob 17.00

Znamenja
na poti k
Bogu

6. in 7. r. četrtek
ob 15.30

samo litur.
zv.

(sp. učilnica)

birmanci torek
(8. , 9. r.) ob 15.00
(9. r. 1.
možnost)
torek
ob 16.00
(8. r. 2.
možnost)

Sveto pismo
(Youcat
birma)

pevski zbor petek ob 17.00

6. in 7. r. torek
ob 17.00
birmanci sreda
(8. , 9. r.) ob 17.00
(pri tej
skupini bo
mogoča tudi
zgodnejša
ura po dogovoru)

Sveto pismo
(Youcat
birma)

pevski zbor v nedeljo, takoj po maši

Otroci do 7. razreda imajo tudi liturgični zvezek. Sveto pismo boste starši birmancem sveti maši izročili za popotnico v življenje.
Program popoldne v Kamnjah ob sredah ob 17.00.
Mladinsko srečanje skupaj ob petkih zvečer v Kamnjah.
Starši, spodbudite otroke tudi k sodelovanju v skupini strežnikov, pevskem
zboru, popoldnevu v Kamnjah, pritrkovalcih ...

