Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 9.,
Rozalija Sicilska,
devica, spokornica

torek, 5. 9.,
Mati Terezija,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
po namenu,
Vrtovin 71 c
VRTOVIN ob 18.00
za †† Šatej,
Vrtovin 33

GOJAČE ob 19.00
za †† Antona in Ivanko
Lozar ter Davorina Vidmarja,
Gojače 43
ČRNIČE ob 19.00
za †† Karla in Pavlo Valič ter
†† starše, p. n. Črniče 61

sreda, 6. 9.,
Zaharija,
prerok

SKRILJE ob 19.00
za vse †† Skrilje 30

MALOVŠE ob 19.00
za † redovnico Gabrijelo in
vse †† Rebek, p. n. Gojače 36

četrtek, 7. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Ano in Cirila Humarja,
Vrtovin 3

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Ivana in Alojzijo
Podgornik, Črniče 3

Regina,
devica in mučenka

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

petek, 8. 9.,
Marijino rojstvo

sobota, 9. 9.,
Peter Klaver,
misijonar

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo po namenu,
Vrtovin 102

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† črniške duhovnike,
p. n. molitvene skupine
Na Sveti Gori molitveni dan, sveta maša ob 10.30.

nedelja, 10. 9.,
23. NEDELJA
MED LETOM,
katehetska nedelja,
Nikolaj Tolentinski,
spokornik

VRTOVIN ob 7.00
za † Jožefa Kandusa, Vrtovin 61

blagoslov šolskih torb

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Fišer ter †† Hvalič in Fišer, p. n. Gojače
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v čast Svetemu Duhu za novo šolsko in veroučno leto,
p. n. Kamnje

Oddane maše, opravljene drugje:
za † Franca Podgornika, Vrtovin 47a; za Lidijo in Štefana Škvarča, Vrtovin 47a.

22. nedelja med letom

3. septemrba 2017
št. 36/17

Program
On pa se je
obrnil in rekel
Petru: »Poberi se! Proč od
mene, satan!
V spotiko si
mi, ker ne
misliš na to,
kar je božje,
ampak kar je
človeško.«
Tedaj je Jezus
rekel svojim
učencem: »Če
hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove
sebi in vzame svoj križ
ter hodi za
menoj. Kdor
namreč hoče
rešíti svoje
življenje, ga
bo izgubil;
kdor pa izgubi
svoje življenje
zaradi mene,
ga bo našel.
(Mt 16,23–25)

 Za konec
OBETAVNO – »A veš, da mi je včeraj žena predlagala, da se greva igrat zdravnike?« »Res? Sliši se obetavno.« »Jaz sem se tudi razveselil. Ampak začelo se je tako, da sem moral dve uri čakat' pred vrati spalnice, potem pa me je naročila čez šest mesecev.«
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: Ezk 33,7–9
2. berilo: Rim 13,8–10
evangelij: Mt 18,15–20

Na začetku šolskega in sploh takšnih ali drugačnih let veliko slišimo o »programih«. Tudi v župniji smo v skušnjavi, da bi začeli
delati predvsem na programih. Zelo narobe je, če jih ne delamo,
toda škoda je, če se nanje preveč zanašamo.
Peter je prejšnjo nedeljo izpovedal vero v Jezusa. Jezus pa sedaj
njemu in učencem predstavi svoj »program«. Ta program ne bi
zdržal nobene šolske strokovne presoje. Jezus vanj vključi trpljenje. In Peter se ne strinja. On bi uvedel človeški program.
Petru smo podobni vsi, še posebno danes. Želeli bi vrhunsko ponudbo, ki izključuje žrtve in trpljenje. Nad križem se ne pohujšuje
samo svet, tudi v Cerkvi so v vseh časih ljudje, ki bi se radi izognili
trpljenju. Toda prej ali slej se izkaže, da ne gre. Družine, ki sprejemajo versko vzgojo kot le eno od ponudb, prej ali slej odpadejo.
»V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak kar je
človeško.« Torej ni nič novega, kar doživljamo danes. Le v novih
oblikah se odvija stara zgodba.
Zunaj krsta se raznovrstne religije ukvarjajo z vprašanjem, kako
se lahko človek izogne trpljenju. Kristus pa je, nasprotno, postal
človek, da bi vstopil v naše trpljenje. To je torej Očetov »program«. In temu se Peter upre.
Jezus bo tudi tebe prej ali slej vključil v to zgodbo. Ne prestraši
se! On ni prišel, da te obloži in stisne.
Njegov odgovor na tvoje trpljenje ni:
Veseli se, da trpim zate. Je zelo drugačen: Vzemi moj križ nase. S križem boš
rešil tudi druge. S križem se boš izučil
ljubezni. Želim te rešiti mučnega spraševanja: »Zakaj? Zakaj ravno jaz? Zakaj ravno to?« Zaradi izvirnega greha se
ljudje ob trpljenju čutimo krive. Zaradi
greha pride misel: Kaj sem naredil narobe? In pot iz tega greha gre samo skozi
križ.
Poskušaj s te strani pogledati na vse
napore in skrbi, ki te čakajo. Kar je za

nas postalo kazen, je Jezus Kristus naredil za sredstvo. Začni od te strani
gledati na nerazumljivo bolezen, krivico, od te strani tudi na svoje zgrešene
pretekle odločitve.
In videl boš, da je ta program res povsem drugačen. Ne boj se več izgubiti
svojega življenja!
župnik

DANES,
v nedeljo, je shod v Logu ob 17. uri. Tema:
Ljubezen v zakonu. Od 16. ure spoved.
Ob 18. uri vabljeni pari na »ogrevalno« srečanje za povezovanje v zakonsko skupino.
VEROUČNA SREČANJA
V nedeljo bomo pri
sveti maši blagoslovili šolske torbe, prosili bomo blagoslova
v novem šolskem in
veroučnem letu. Tudi
starši lahko položite pred oltar kakšen
predmet,
ki
vam
predstavlja težo dolžnosti ali veselje.
V tem tednu začnemo s spovedjo in
filmom za veroučence, izberite eno
izmed možnosti:
v torek v Kamnjah od 15.00 do 15.30
spoved, ob 15.30 film za višje razrede
do 17.30;
v sredo v Črničah od 15.00 do 15.30
spoved, ob 15.30 film za višje razrede
do 17.30;
v četrtek v Črničah od 15.30 do
16.00 spoved, ob
16.00 film za nižje
razrede do 17.00;
v četrtek v Kamnjah od 16.30 do
17.00 spoved, ob
17.00 film za nižje
razrede do 18.00.

SREČANJA ZA STARŠE
ne bodo v učilnici, ampak kratka, kar
v cerkvi takoj po sveti maši, da se
bomo
dogovorili
najnujnejše. Kljub
različnim
obveznostim se potrudite in pridite oče
ali/in mati:
v ponedeljek v Kamnjah za starše (Kamnje) birmancev;
v torek v Črničah za starše (Črniče)
birmancev.
v sredo v Skriljah za starše (Kamnje) 6.
in 7. razreda;
v četrtek v Kamnjah za starše (Kamnje) 4. in 5. razreda.
S starši 1. razreda obeh župnij se dobimo skupaj z otroki v četrtek, 14. septembra, ob 17.30.
PRIPRAVA NA ZAKON
Jesenska priprava se začne v
nedeljo, 10. 9., ob 16. uri v
prostorih škofijske gimnazije
v Vipavi. Pred začetkom se je
treba prijaviti Sašu Mugerliju saso.mugerlli@rkc.si; 031 742 373. Samo še jutri!
PRIPRAVA NA KRST
za starše je v torek ob 20. uri
v Marijinem domu v Šturjah.
MARIJINO ROJSTVO
Vabljeni k sveti maši. V Logu spovedovanje od 6. do 11. ure. Svete maše 6.30.
8.00 in 10.00.
MLADI
V petek vabim mlade, da se dobimo
skupaj v Kamnjah ob 20. uri v kuhinji.
Pridite prav vsi, tisti, ki ste animatorji
na oratoriju, in oni, ki niste; posebej vabljeni »novopečeni« dijaki.
GREMO SKUPAJ V STIČNO
Lepo bo, da se nas več zbere za pot v
Stično, v soboto, 16. 9. Za avtobus se
prijavite do srede, 13. 9. Cena prevoza

je 9€. Animatorjem krijemo prevoz,
prispevate 5€ za stroške organizacije
v Stični. Več na:
www.sticna.net
Povej naprej.
SVETA GORA – MOLITVENI DAN
za duhovne poklice bo to soboto (9.
9.). 8.00 križev pot s Prevala; 9.30
molitvena ura in srečanje s strežniki;
10.30 sveta maša; 13.00 – recital ob
300. obletnici kronanja milostne podobe; 13.30 – litanije.
KARITAS
v dekaniji vabi v torek, 5. 9., na god
sv. matere Terezije, ob 18. uri v Log k
sveti maši v zahvalo za dar služenja.
Ob tej priložnosti bomo blagoslovili njeno podobo, ki bo v dekanijskem
Centru karitas opogumljala vse, ki pomoč potrebujejo, pa tudi tiste, ki nesebično pomagajo.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 23. septembra, bomo poromali bomo v svetišče Madona della
Corona nad Gardskim jezerom pri Veroni v Italiji in v Chiampo – italijanski
Lurd, z novo cerkvijo z mozaiki p. Marka Rupnika. Odhod ob 6. uri. Vpisanih
nas je že 55, zato se lahko zapišete na
čakalno listo. Prispevek za prevoz bo
17 € (zaradi števila kilometrov), kosila
tokrat ne bo, le iz popotne torbe.
ČUDOVITA PRINCESA
Delavnice za mame in hčere (od 9 do
12 let) v četrtek, 7. 9., ob 17.00 v župnišču v Šempasu. Teme: čas dekliškosti, lepota ženskosti; telesne in čustvene spremembe v puberteti; menstrualni cikel; skrb za telo; klepet z mamami.
Informacije in prijave na tel. 031 676
587 (Martina), še dve mesti.

VABLJENI K ADORACIJI
Po tehtnem premisleku sem se odločil,
da letos začnemo z rednimi adoracijami
vsak četrtek od 21.
do 22. ure v črniški
cerkvi.
Zakaj?
• Dogajanje po družinah, v družbi, osebne stiske, življenje
mladih kličejo po
našem
odgovoru.
Osebno vedno bolj verjamem v vztrajno
in preprosto molitev. Ta je prvi odgovor
na razmere.
• Hiter način življenja, razbitost nas potegneta za seboj. Tišina, pesem, bližina je zdravilo za vsakega.
• Odprta vrata za vse: marsikdo se
čuti, da »nikamor ne spada, v nobeno skupino« … Pri taki molitvi je vsak
»doma« in sprejet.
Zakaj taka večerna ura?
• Starejši boste nekoliko zapostavljeni.
Mlajši s službenimi obveznostmi pa
lahko šele tedaj »pustite vse drugo«
in se odpravite.
Pridete in greste kadar koli, lahko samo
za nekaj časa, lahko celo uro.
Občasno bomo k tej molitvi povabili kakšnega gosta za kratko pričevanje kar v
cerkvi pred samo molitvijo.
Molitev bo včasih v tišini, včasih z glasbo, ki lahko zelo nagovarja. Vabljeni domači glasbeniki in pevci, da boste kdaj
prevzeli, včasih bomo povabili koga od
drugod. Pomembno pa je, da je ta čas
– razen ob posebnih primerih, odsotnostih, praznikih – stalen in reden.
Vsi potrebujemo predvsem bližino, prisotnost
in notranji mir. Potrebujemo počitek od nenehnih sporočil. Verujmo v
moč molitve!

