Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 8.,
Avguštin,
škof in cerkveni učitelj

torek, 29. 8.,

21. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
27. avgusta 2017

Mučeništvo Janeza
Krstnika

ČRNIČE ob 19.00
za † Emila Lebana,
8. dan

sreda, 30. 8.,
Feliks (Srečko),
mučenec

SVETI PAVEL ob 20.00
za †† Feuče,
Vrtovin 41

MALOVŠE ob 19.00
za † Lojzko in njene ††
starše, p. n. Malovše 12

četrtek, 31. 8.,

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo
Svetemu Duhu, p. n. Kamnje
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za † Iva Lebana in vse ††,
Črniče 79

VRTOVIN ob 19.00
za † Gabrijelo Lozar,
Vrtovin 112
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za † dekana Kodriča in ††
Jožico, Majdo ter Elzo, p. n.
Črniče
uro pred mašo spoved
in češčenje
RAVNE ob 19.00
za †† Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 33

Rajmund Nonat,
redovnik

prvi petek, 1. 9.,
Tilen,
opat

št. 35/17

prva sobota, 2. 9.,
Marjeta,
devica in mučenka

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Rovtar in brata
Alojza, Skrilje 76
od 7.30 možnost za spoved
in češčenje

nedelja, 3. 9.,
22. NEDELJA
MED LETOM,

SKRILJE ob 7.00
za † Stanislava Možina, Skrilje 83

Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Remca, obl., p. n. Ravne 1
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožeta in Gabrijelo Rijavec, Kamnje 5a

Jezus osebno
»Kaj pravijo
ljudje, kdo
je Sin človekov?«
Rekli so: »Eni,
da je Janez
Krstnik, drugi,
da Elija, spet
drugi, da
Jeremíja ali
eden izmed
prerokov.«
Dejal jim je:
»Kaj pa vi
pravite, kdo
sem?«
Simon Peter
je odgovoril;
rekel mu je:
»Ti si Kristus,
Sin živega
Boga.« Jezus
pa mu je dejal: »Blagor ti,
Simon, Jonov
sin, kajti tega
ti nista razodela meso
in kri, ampak
moj Oče, ki je
v nebesih.
(Mt 16,13–17)

 Za konec
NASMEH – Ženi se pogovarjata. »Kaj si pa ti tako slabe volje?« »Jah, kaj ne bi bila. Če želim videti prijazen nasmeh svojega moža, ga moram peljati k fotografu.«
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: Jer 20,7–9
2. berilo: Rim 12,1–2
evangelij: Mt 16,21–27

Kaj vse se lahko sliši po gostilnah, delovnih mestih, po domovih.
Kaj vse se še dodatno lahko »sliši« na facebooku in drugih omrežjih. Govorice in mediji nam pomagajo, da si ustvarimo mnenje.
Jezus, zanimivo, te za razliko od drugih ne sprašuje o mnenju.
Kako boš ti, ki si kristjan, v današnji »Cezareji Filipovi« izpovedal
svojo vero? Peter je bil prvi, ki med učenci ni izpovedal le mnenja.
Prevzel ga je Bog. Ne več Bog tam nekje visoko, temveč resnični
konkretni Bog, ki je vstopil v njegovo življenjsko zgodbo.
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Ko postane splošno sprejeto, da se
ni treba poročiti, da lahko, čeprav krščena, živita »kar tako«; ko
postane prevladujoče mnenje, da je vseeno, če ne greš v nedeljo
k maši, ampak le, ko sam presodiš oziroma »začutiš«; ko postane
prevladujoče mnenje, da je dovolj, da si veren, če nekaj »opraviš«
– potem naše življenje začne usmerjati mnenje. Povsem drugače
je, ko ga usmerja nekdo, ki te prevzame.
In to tako zelo želim tebi, dragi kristjan, da bi te na novo prevzel
Jezus. Šele potem ti mnenja ne bodo več jemala notranjega miru.
Jezus te ljubeznivo gleda in sprašuje. Ne zato, da bi te zaslišal ali
celo »zašil«, dokazal, prepričal … Sprašuje te, da bi ti ¸šel naprej.
Da bi ti na koncu svojega življenja odkril, da nisi svoje življenjske
poti prehodil na podlagi mnenja, temveč osebnega klica.
Nekdo te je poklical. Že precej nazaj, ob spočetju in rojstvu.
Nekdo te je potem poklical, po poti vere drugih poklical v življenje
z Bogom, ko si bil potopljen v krst.
Preden boš delal načrte za naslednje tedne, za šolo, službo, praznovanja, prisluhni. Prisluhni, kje ti govori njegov glas. Gotovo ti
govori. Le prisluhni mu zares. Potem boš
drugače šel skozi pritiske sodobnega sveta, ki živi brez Boga. Poklical te je, ko si
prijokal na svet. Potem, ko za nekaj časa
tudi nehamo slišati njegov glas, nas želi
ponovno najti. Ko te prevzame on, vidiš,
da ni nič izgubljeno. Ko te prevzame on,
drugače odgovoriš na vprašanje: Kdo je
Jezus Kristus?
župnik

Do srede me ni doma, pokličite me po
telefonu ali župnika v Šempas.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom.
Bolnike in starejše obiskujem v soboto dopoldne.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
V sredo je maša zvečer (v temi, s svetilkami) na Svetem Pavlu ob 20. uri.
VEROUK
Urnik in ostale informacije so na spletni
strani. Od četrtka lahko pridete po knjige in
vpisat nove veroučence. Naslednji teden bo
spoved za veroučence
in srečanja za starše, verouk po urniku se začne 11. septembra.
KRST – MOLITEV ZA OTROKA
Danes popoldne bo na
pediatrični kliniki v Ljubljani prejel sveti krst
Matija Feuče, sin Tilna
in Tadeje, Vrtovin 37a.
V sredo bo imel zahtevno operacijo, zato ga vsem priporočamo v molitev! Vabljeni, da pridete
k molitveni skupini, ki se bo v ta
namen zbrala v torek ob 20. uri v Vrtovinu in v sredo ob 19. uri v Črničah.
KO VSE UMOLKNE, SPREGOVORI BOG
Vabljeni v puščavo za bivše udeležence delavnic molitve in življenja v
torek, 29. avgusta, ob 15. uri v prostorih samostana v Vipavskem Križu.
Bodite točni, raje pridite 5 minut prej;
s seboj prinesite Srečanje, Sveto pi-

smo in duhovni dnevnik (zvezek) s
pisalom, lahko nekaj malega hrane
in pijače zase. Več na spletni strani,
prijavite s sms
031 893 457 ali
magda.sever@
gmail.com.

ODLOČITA SE
ZA ZAKONSKO SKUPINO
Zakonci, starši, pred vami so novi napori. Zakonska skupina je odgovor na
to, kar doživljate. En večer na mesec
vam bo dal novega zagona. Vse, ki se
želite v prihajajočem šolskem
letu vključiti v
zakonsko skupino in narediti nekaj več za
vsakdanje
življenje v družini, vabimo, da se udeležijo »zagonskega« srečanja, ki bo v
nedeljo, 3. septembra, ob 18. uri v
župnijskem domu v Kamnjah.
SHOD V LOGU
Prihodnjo nedeljo ob 17. uri.
MLADI, GREMO SKUPAJ V STIČNO
Računajte na letošnjo Stično; srečanje mladih bo v soboto, 16. 9. V
dekaniji bomo organizirali prevoz z
avtobusom, za katerega se prijavite
do srede, 13. 9. Cena prevoza je 9€.
Vsem animatorjem krijemo prevoz,
prispevate 5€ za stroške organizacije
v Stični. Več
na: www.sticna.net Povej
naprej.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Letos bomo poromali v svetišče Madona della Corona nad Gardskim
jezerom pri Veroni v Italiji, v soboto, 23. septembra, odhod ob 6. uri.
Sveta maša v baziliki ob 10.30. Na
poti nazaj obiščemo še romarsko pot
Monte Berico.
Lahko se že
zapišete, prispevek za prevoz še ni znan.
SKRB ZA CERKEV
v Črničah: od 21. 8. do 3. 9. hišne
številke 1 – 8
***
Iz govorov papeža Frančiška pri
Sveti Marti

KRISTJAN ZAUPA
BOGU IN SE PUSTI VODITI
Abraham je bil pokoren iz vere. Odšel
je naproti deželi, ki
naj bi jo prejel v dediščino, ne da bi poznal natančen cilj.
Kristjan nima horoskopa, da bi videl
prihodnost; ne gre k nekromantu s
kristalno sfero in ne želi, da bi mu
brali z dlani … Ne, ne.
Kristjan ne ve, kam gre. A gre in se
pusti voditi. Odreka je prva razsežnost našega krščanskega življenja.
Vendar pa namen ni, da bi prišli do
neke nepremične askeze, temveč da
bi šli naproti obljubi.
In to je druga razsežnost: Smo moški in ženske, ki hodijo naproti obljubi, naproti srečanju, naproti nečemu
– deželi, kakor reče Abrahamu – kar
moramo prejeti v dediščino. Toda

Abraham ni zgradil hiše, ampak je postavil šotor. To nam kaže, da je na poti
in da zaupa Bogu. Zatem je postavil
oltar, da bi Gospoda počastil. Nato pa
nadaljuje pot, vedno je na poti
Pot se prične zjutraj vsak dan; pot izročitve Gospodu, pot, ki je odprta za
Gospodova presenečenja, pogosto nelepa, pogosto grda – pomislimo na bolezen ali smrt – pa vendar je odprta, ker
vem, da me boš Ti pripeljal na varen
kraj, v neko deželo, ki si jo Ti pripravil
zame: to je človek na poti, človek, ki
živi v šotoru, v duhovnem šotoru. Kadar
se naša duša nekje preveč nastani, preveč namesti, izgubi to razsežnost hoje
naproti obljubi. Namesto da bi hodila
naproti obljubi, obljubo prenaša ter jo
poseduje. In to ni dobro in ni v resnici
krščansko.
V tem semenu začetka naše krščanske
družine izstopa še ena značilnost: razsežnost blagoslova. Kristjan je moški
ali ženska, ki blagoslavlja. To pomeni,
da dobro govori o Bogu in o drugih ter
da se pusti Bogu in drugim blagoslavljati, da gre lahko naprej. To je načrt
našega krščanskega življenja, kajti vsi,
tudi laiki, moramo druge blagoslavljati,
dobro govoriti o drugih in Bogu dobro
govoriti o drugih.
Pogosto se navadimo ne govoriti dobro o bližnjem. In kadar se jezik premika, kakor se mu zdi, namesto da bi
se držal zapovedi, ki jo Bog kot sintezo
zaupa našemu očetu Abrahamu – to je,
naj hodi, naj se Gospodu pusti »sleči« –
zaupajmo v njegove obljube in bodimo
brez graje. Navsezadnje, kakor je sveti oče zaključil, je krščansko življenje
»preprosto«.

