Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 9.,
Bernard in Bonaventura,
redovnika

torek, 12. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Bratina,
Potoče 21b

Marijino ime

VRTOVIN ob 19.00
ČRNIČE ob 19.00
za †† Jožefa in Ivano Brecelj, za †† Karla in Pavlo Valič ter
†† starše, p. n. Črniče 61
Vrtovin 71b

sreda, 13. 9.,
Janez Zlatousti,
škof in cerkveni učitelj

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
za † duhovnika Janka
Krkoča, p. n. Malovše 24

četrtek, 14. 9.,

KAMNJE ob 8.00
v zahvalo Materi Božji,
Potoče 52

ČRNIČE ob 19.00
za † Renato Rijavec,
8. dan

Povišanje
svetega križa

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

petek, 15. 9.,
Žalostna Mati Božja

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

VRTOVIN ob 19.00
za †† Ido, Ano in Celestino,
Vrtovin 37a

RAVNE ob 19.00
za † Venceslavo Lozar,

p. n. darovalca

ČRNIČE ob 19.00
za † Emila Lebana,
30. dan
V Stični za mlade župljane

nedelja, 17. 9.,
24. NEDELJA
MED LETOM,
Hildegarda iz Bingna
redovnica

23. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Vodopivec, Kamnje 6a
ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana, Terezijo in Vilmo Brankovič
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za vse prvoobhajance, p. n. darovalca

 Za konec
POČASNO RAZMIŠLJANJE – Mati in hči se pogovarjata o zetu. Mati: »Zakaj je tvoj mož slabe volje,
kadar pridem na obisk?« Hči: »Veš, on bolj počasi razmišlja, dobre volje je potem, ko odideš.«
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

10. septemrba 2017
št. 37/17

Pobarvano ali resnično življenje
Zgodba pripoveduje o učitelju, ki je naročil študentom, naj gredo
v
sedenji razred. Tam je veliko balonov, na vsakem je bilo napisa»Resnično,
no
ime. Dejal jim je, naj vsak najde svojega in ga čim prej prinese
povem vam:
nazaj. Začelo se je veliko prerivanje, iz razreda je bilo slišati negoKar koli boste zavezali
dovanje in kričanje. Vsak je iskal svoj balon. Po dolgem prerivanju
na zemlji, bo
je ena od študentk začela jemati balone in vsakega študenta pozavezano v
klicala po imenu. Tudi drugi so ji sledili. V kratkem času so se vsi
nebesih, in
s svojim balonom vrnili v razred.
kar koli boAli ni današnji način življenja podoben iskanju v tem razredu?
ste razvezali
Vsak
gleda svoje in mora poskrbeti za svoje. To nas tako zaposluna zemlji, bo
je, da ne vidimo drugega. Najprej hočemo priti do svojega balona
razvezano v
nebesih.
in šele potem bomo lahko okoli sebe začeli iskati drugega in misliti
Resnično,
nanj.
povem vam
Hkrati pa skrbimo tudi za druženje, za stike z drugimi. Vendar
tudi: Če sta
je to postal dodatek. Dodatek k življenju, potem ko smo že prišli
dva izmed
vas na zemlji do svojega balona. Postali smo družba posameznikov. Seštevek, v
katerem je potrebno vedno več dogovorov, pravil, zakonov, predsoglasna v
pisov. Življenje je postalo iskanje datumov in ur, ki jih poskušamo
kateri koli
prošnji, ju bo čim bolj odživeti.
uslišal moj
Kristjani smo ta način življenja posrkali tudi v cerkveno življenje.
Oče, ki je v
Tudi v Cerkvi, po župnijah smo se začeli »truditi, da bi bili skunebesih.
paj«. Vendar to ni več Kristusovo življenje. To je posvetno življeKjer sta nanje obarvano s krščansko barvo.
mreč dva ali
Življenje samo – če je res življeso trije zbranje – nas namreč povezuje. O tem
ni v mojem
imenu, tam
govori Jezus, ko govori o odgovorsem jaz sredi
nosti do brata in o molitvi. Bolj ko
med njimi.«
bomo iz našega izrivali Boga, bolj
(Mt 18,18–20)
bomo sami. Bolj ko se mu bomo
ponovno odpirali, bolj se bomo ponovno znašli na svojem mestu. Bolj
bomo ponovno občutili, da nekam
Odlomki Božje besede
pripadamo. Poti nazaj več ni. Le s
na naslednjo nedeljo:
trudom, da bi obujali stare običaje
1. berilo: Sir 27,30–28,7
2. berilo: Rim 14,7–9
– kar je sicer lepa stvar –, ne bomo
evangelij: Mt 18,21–35

rešili razcefranosti našega življenja. Kot
narod in kot vasi smo zaznamovani s
krstom. Tega se ne da zanikati. Zato
vas vse zelo resno vabim, da se v naše
domove vrne skupna molitev. Vendar ne
samo tista pri jedi! Jezusova beseda je
trdna. S skupno molitvijo se zgodi Božji čudež. Njegovo življenje se spontano
zgodi med nami. Krščanski starši ste tisti, ki imate za to prvo odgovornost. Po
tej poti smo prejeli vero v dediščino in
le po tej poti bodo otroci imeli »vonj po
Bogu«, zaklad, s katerim se bodo lahko
spoprijeli z življenjem samim.
»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani
v mojem imenu, tam sem jaz sredi med
njimi.« Poskusite in vztrajajte in videli
boste, da Jezus dejansko pride v hišo, v
kateri se ponovno sliši skupna molitev.
župnik

PRIPRAVA NA ZAKON
se začne danes ob 16. uri v Vipavi,
zbralo se je dovolj parov, še kdo se lahko pridruži »zadnjo minuto«.
VEROUČNA SREČANJA
se začnejo ta teden po urniku.
Zvezki in knjige bodo
na voljo pri veroučnih
urah.
SREČANJA ZA STARŠE
Tudi ta teden bodo v
ponedeljek in četrtek
kratka srečanja.
v ponedeljek v Črničah za starše (Črniče) 6. in 7. razreda
ob 20. uri v učilnici;
v četrtek v Črničah za starše (Črniče)
4. in 5. razreda ob 20. uri v učilnici.
S starši 1. razreda obeh župnij se dobimo skupaj z otroki v četrtek ob 17.30
v učilnici Kamnjah.

SREČANJE ŽPS
V sredo, 13. 9., ob 20. uri v Kamnjah.
V Črničah se dobimo v ponedeljek, 18. 9.
MLADI
V petek se kljub Stični dobimo ob 20. uri v
Kamnjah.
Samo še do srede zbiramo prijave za Stično.
Ne zamudite te dragocene izkušnje.
Odhod avtobusov je letos iz Ajdovščine
v soboto, 16. 9., ob 7. uri. Mladim, ki
greste in sodelujete v župniji, krijemo
prevoz, ki je 9 € na osebo. Sami prispevate vstopnino, 5 €, na avtobusu.
VEČ O LETOŠNJI STIČNI
Srečanje mladih letos na predlog papeža Frančiška nosi naslov »Velike reči mi
je storil on, ki je mogočen«. Tudi letos
bo zelo zanimiv program, od 9. do 18.
ure, prav za vsakega, zato mladi pogumno pustite vse drugo in pojdite, ne bo
vam žal. Med gosti bo Ania Goledzinovska, nekdanja manekenka, poznana po knjigi »Rešena iz pekla«.
Več na sticna.net
– Povej naprej!

ZA ŽUPNIJSKO ROMANJE
v soboto, 23. septembra, je avtobus
poln, osem vas je na čakalni listi.
ZAKONSKE SKUPINE
Letošnja povezovanja bomo začeli kar
z molitvijo pri adoraciji v četrtek ob
21. uri v Črničah. Gospodu bomo izročali potrebe skupnega življenja.
Pridružite se pari, ki bi želeli narediti
pot. Vsak par namreč ni vezan stalno
na skupino in se vsako leto
sproti odloči, da naredi en
»letnik«, mesečno srečanje
ob temi od oktobra do maja.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Tudi letos je možnost za vpis v začetni ali nadaljevalni letnik poglabljanja
vere, Svetega pisma in drugih znanj.
Šola bo v naši bližini za 1. stopnjo ob
sobotah in za nadaljevalno stopnjo, 3.
letnik, ob petkih oz. sobotah. Vabljeni
mladi in manj mladi. Prijaviti se je treba do 24. septembra. Prijavnico najdete na spletni strani kps.rkc.si.
Informativni dan: ŠG Vipava v četrtek, 14. 9., ob 18. uri. Lahko me pokličete za več informacij,
lahko tudi voditeljico Jano
Rovtar 068 648 478. Kdorr
bi se odločil, mu lahko delno pomagamo kriti stroške
šolnine.
MLADI
romanje; šola za animatorje
Letos so naslednje možnosti, da pridobiš:
ABC animiranja, 10.–12. 11. 2017 in
8.–10. 12. 2017
ČDE animiranja, 2.–4.3. in 6.–8. 4.
2018
ŠAP JAZ, 24.–26. 11. 2017
ŠAP TI, 15. –17. 12. 2017
Romanje z naslovom »15 tisoč korakov v preteklost« je prispevek mladih
k praznovanju obnovitve Koprske
škofije. Informacije in prijave: primoz.erjavec@rkc.si.
20.10. ob 18. uri zbiranje v Hrastovljah, ob 21. uri vigilija, prenočevanje
v spalnih vrečah
21.10. ob 4. uri začetek romanja, ob
10. uri sodelovanje pri maši v stolnici.

***
Iz govorov papeža Frančiška
DRUŽINA, KI MOLI
V luči te Božje besede bi želel vprašati vas, drage družine: molite kdaj
v družini? Nekateri da, to vem. Toda
mnogi pravijo: kako to narediti?

Jasno, to se stori tako, kot je storil cestninar: ponižno pred Bogom. Vsak naj
ponižno pusti, da se Bog ozre nanj ter
ga zatem prosi, da pride nanj njegova
dobrota.
Toda, kako to storiti v družini? Saj se
zdi, da je molitev nekaj osebnega in
potem ni v družini nikoli primernega ter mirnega trenutka… Da, res je,
vendar pa gre tu tudi za ponižnost, za
priznanje, da potrebujemo Božjo pomoč, kakor cestninar. Vse družine, vsi,
potrebujemo Boga, vsi. Potrebujemo
njegovo pomoč, njegovo moč, njegov
blagoslov, njegovo usmiljenje, njegovo odpuščanje. Vendar pa je potrebna
preprostost.
Za molitev v družini je potrebna preprostost. Molitev Očenaša, ko smo
zbrani okoli mize ni nekaj izrednega, je
možna. Tudi moliti skupaj rožni venec
v družini je zelo lepo, daje veliko moči.
Prav tako moliti drug za drugega: mož
za ženo, žena za moža, oba za otroke,
otroci za starše, stare starše… Molíte
drug za drugega. Takšna je molitev
družine in molitev krepi družino.
VABLJENI K ADORACIJI
ob četrtkih od 21. do 22. ure
v črniški cerkvi.
Zakaj?
• Dogajanje po družinah, v družbi, osebne stiske, življenje mladih kličejo po
našem odgovoru.
• 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.

