Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefo Podgornik,
Vrtovin 16a

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

Kandida,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje,
Vrtovin 17

ČRNIČE ob 19.00
za † Renato Rijavec,
30. dan

sreda, 4. 10.,
Frančišek Asiški,
redovnik

SKRILJE ob 19.00
za † Ano Zgonik,
Skrilje 51

MALOVŠE ob 19.00
po namenu

četrtek, 5. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Milana in Božo Kugonič,
p. n. darovalca
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

RAVNE ob 19.00
za † Sašo Kobal,
p. n. Ravne 10c

VRTOVIN ob 19.00
za † Milana Cigoja in druge
†† v družini, Vrtovin 12
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje
SKRILJE ob 9.30
za †† Katarino in Maksa
Kravosa, Skrilje 77
od 9.00 češčenje in spoved

ČRNIČE ob 19.00

Angeli varuhi

torek, 3. 10.,

Marija Favstina
Kowalska, redovnica

prvi petek, 6. 10.,
Bruno,
redovnik

prva sobota, 7. 10.,
Rožnovenska Mati Božja

nedelja, 8. 10.,
27. NEDELJA
MED LETOM,
Benedikta,
devica in mučenka

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

po namenu
uro pred mašo pred mašo
priložnost za spoved

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo ob 5.
obletnici molitvene skupine

VRTOVIN ob 7.30
za † Darka Slejka,
Potoče 2
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Kukanja, p. n. Črniče 29
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75
v Rimu: za župnijo

20 minut pred sveto mašo skupna molitev rožnega venca. Molimo za premnoge potrebe.

 Za konec
KJE – Mama je šla urejat grob na pokopališče, oče je šel nabirat gobe, otroci so sami doma. Pri vratih pozvoni. Odpre
najmlajši. »Kje je mama?« vpraša tujec. Otrok odgovori: »Na žegnu.« »In kje tata?« »Je šel po gobe,« je iskren najmlajši.
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

26. nedelja med letom, Rožnovenska

1. oktobra 2017
št. 40/17

Si še med živimi?
Nekoč je študentka, potem ko je prebrala evangeljski odlomek
o
dveh sinovih v vinogradu, dejala: »Ta prilika je podobna meni.
»Kaj se vam
V
srednji
šoli sem 'zabluzila', popolnoma sem zašla, sedaj pa sem
zdi? Nekdo je
našla Boga. Neskončno sem srečna in rada bi vsem zaklicala:
imel dva sina.
Stopil je k priščite Boga, odločite se zanj z vsem srcem. Ni pomembno, tudi
vemu in rekel:
če je vaša preteklost razvalina, ni pomembno, če ste v življenju
›Sin, pojdi
že toliko stvari zapravili. Pomembno je, kar bo na koncu.«
danes delat v
Koliko svetnikov poznamo iz zgodovine, ki so bili veliki grešniki,
vinograd!‹ Ta
ali pa so preganjali in blatili Cerkev, potem pa so pustili, da je
je odgovoril:
›Nočem.‹ Toda Bog iz njihovega življenja naredili mojstrovino. Mar to pomeni,
pozneje se je
da moja zvestoba nič ne šteje? Mar to pomeni, da moram tudi
premislil in
sam najprej zapustiti Boga in Cerkev, da bi ga potem zares odšel. Stopil je
kril? Ne! Pomeni pa, da svoje zvestobe in svoje prizadevnosti
k drugemu in
nimam kam shraniti. S to priliko je Jezus ošvrknil farizeje in šterekel isto. Ta
vilne poznejše kristjane, ki so in bodo računali, da je pred Boje odgovóril:
gom mogoče živeti pravično in da ne potrebujejo spreobrnjenja.
›Grem, gospod,‹ vendar
Rožnovenska nedelja: ali molimo nove in nove desetke rožnega
ni šel. Kateri
venca zato, da jih bomo imeli nekje shranjene in da se nam bodo
od teh dveh je
izpolnil očetovo »šteli«? Nikakor ne! Ponavljamo in ponavljamo jih zato, ker nas
ohranjajo žive. Ohranjajo nas »v stiku«.
voljo?« Rekli
so: »Prvi.«
In le ko smo v stiku, smo živi. Ko pridejo ljudje na duhovni poJezus jim je de- govor, jim pogosto rečem: »Ni pomembno, ali si utrujen, jezen,
jal: »Resnično,
razočaran… Pomembno je, da si živ. Kdor je živ, občuti bolečino.
povem vam:
Občuti pa tudi veselje.« Koliko ljudi, žal, ne moli, ker se čutijo
Cestninarji in
nečistnice poj- nevredne, ker mislijo, da njihova molitev ne obrodi sadov. Molidejo pred vami tev te naredi najprej živega, nato pridejo sadovi.
v Božje kralje»Kateri od teh dveh je izpolstvo.
nil očetovo voljo?« Tisti, ki se
(Mt 21,28–31)
je pustil poklicati v vinograd.
Ni se spraševal, koliko je popoln in koliko ni. Ni se spraOdlomki Božje besede
ševal, koliko ur ima shranjenih
na naslednjo nedeljo:
in koliko ne. Pomembno je, da
1. berilo: Iz 5,1–7
2. berilo: Flp 4,6–9
je šel v vinograd, da je spreevangelij: Mt 21,33–43
jel Očetov načrt. Da se je nanj

zanesel. Bog ima s teboj načrt. Oče te
želi nekam vključiti. Samo to bo tvoje
plačilo, če ga boš sprejel.
Na koncu ne bo štelo, koliko si pridobil, ampak, koliko si bil pripravljen izgubiti za delo v vinogradu. Dane talente
lahko pridobiš samo tako, da jih izgubiš.
Zakopan ali v prtič zavit talent ne bo šel
preko pokopališča.
Rabin Bunam je zapisal: »Vélika krivda človeka niso grehi, ki jih stori. Skušnjava je pač silna in človekova moč
majhna. Vélika krivda človeka je, da se
lahko vsak trenutek spreobrne in tega
ne stori.«
župnik

SHOD V LOGU
Danes ob 17. uri zadnji, oktobrski shod
v Logu. Spovedovanje od 16. ure.
SVETE MAŠE
Nedeljska jutranja maša z oktobrom
spet ob 7.30.
Ob četrtkih in petkih bomo zaradi četrtkove redne večerne adoracije v Črničah zamenjali običajni red, v Črničah bo
maša ob petkih, ob četrtkih na Ravnah.
Za podružnične cerkve bi rad spomnil,
da v prihodnje tam, kjer med tednom
pride zelo malo ljudi, redna tedenska
sveta maša ne bo več upravičena in bo
samo občasno, v tem primeru ima pri
obhajanju evharistije tudi med tednom
prednost župnijska cerkev.
SKRITI BOTRI
Vabljeni, da postanete »skriti
boter« enemu od birmancev.
Pridite po podobico in sprejmite osebno spremljanje mladega kristjana v molitvi.
Birmanci: skupina osmošolcev računajte na duhovni vikend, ki ga začnemo v petek, 13. oktobra v Križu.

MESEC ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je posvečen tej molitvi.
Tudi letos vas vabim, da uvedete desetko v družini. Darujmo 10 minut
časa in zanesimo se na moč molitve.
MOLITEV V SKUPINI
Hvala vsem, ki poskrbite za molitev
pred vsako sveto
mašo. V tem mesecu poskušajmo
priti s tem namenom prej. Potreb je
zelo veliko.
V oktobru se lahko pridružite molitvi
v skupini.
V Črničah molitvena skupina prav ta
teden obhaja peto obletnico rednega zbiranja. Sprejemajo nove člane,
ne glede na spol in starost. Pridružite
se vsako sredo ob 19. uri (uri svete
maše).
V Malovšah je molitev ob četrtkih
zvečer, ko pozvoni.
V Gojačah ob ponedeljkih
pol ure pred mašo.
V Vrtovinu ob petkih
takoj po sveti maši.
»Kjer sta namreč dva
ali so trije zbrani v
mojem imenu, tam
sem sredi med njimi«
(Mt 18,20).
RADIO OGNJIŠČE
Radio Ognjišče in frančiškani z Brezij
vabijo v soboto, 7. oktobra, k Mariji
Pomagaj na DAN ROŽNEGA VENCA.
Začetek ob 18. uri. Ob 19. uri bo maševal nadškof Marjan Turnšek. Radijski prenos bo od 18. do 21.ure.
Radio Ognjišče vabi na RITEM SRCA
2017 – festival sodobne krščanske
glasbe 12. oktobra ob 19.30 v športni
dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja

v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice so
po 5 €. Na voljo so: na Radiu Ognjišče
(01 512 11 26), v prodajalnah Založbe Ognjišče in uro pred festivalom.

PRIPRAVA NA ZAKON
se začne danes na Kapeli v Novi Gorici;
še lahko ujamete prijavo na: 051 614
912. Več na:
http://www.dcsg.si/priprava-na-zakon

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom in spovedi. SREČANJE LOČENIH
Bolnike in starejše obiskujem v petek V soboto, 21. 10., bo pri sv. Jožefu v
dopoldne.
Ljubljani prvo vseslovensko srečanje ločenih v Cerkvi. Po sv. maši ob 10. uri bo
MLADI
zanimiv program z nagovori, pričevanji
se dobimo v petek in delavnicami. Toplo povabljeni! Več na:
na mladinskem sre- srcerazvezani.si.
čanju ob 20. uri v
Kamnjah.
Imena birmancev za skrite botre:
V soboto dopoldne
V Črničah:
V Kamnjah:
se mladi z dvema
kombijema
odpraIza Bavec
Nicole Batagelj
vljamo v Rim. Tam
Rok Bratina
Rok Batagelj
bomo do torka, ko
Gaja Brataševec Gregor Cigoj
bomo tudi na diakonskem posvečeKlavdija Cigoj
Nik Gregorič
nju. V nedeljo bosta nadomeščala
Andrej Fišer
Uroš
Jaklič
gospoda Ivan Maslo in Jože Ličen.
Julija Kačič
Miha Kočevar
DELO NA ZVONIKU V ČRNIČAH
Simon Kosovel
Meta Kržič
Dela tečejo, poleg čiščenja in zaščite
Andraž Krkoč
Inge Novinc
fasade bo potrebno še nekaj popravil
Jernej Krkoč
Mariša Novinc
in zaščite na špici zvonika. PriporočaAndraž Nusdorfer Jana Ličen
mo se za darove, kolikor kdo more.
Julija Lorenzutti
Aleks Pahor
Manuel Montes
Nejc Petre
ROMARJI S POLZELE
V soboto dopoldne nas bodo v SkriTeja Sever
Ema Rodman
ljah obiskali romarji s Polzele. VabljeJan Slejko
Nuša Rupnik
ni k sveti maši v Skriljah ob 9.30.
Žan Slejko
Doris Sedej
Jure Šinigoj
Ema Slokar
VABILO NA KULTURNI VEČER
Jure Ukmar
Jan
Slokar
Večer pod Čavnom bo v soboto, 7.
Nejc Stopar
oktobra 2017, ob 20. uri v dvorani krajevne skupnosti Skrilje (šola).
Nika Šinigoj
Gost večera bo Ivan Mamić iz Skrilj,
Sara Valič
njegova zgodba je zelo zanimiva. PoWinkler Janja
leti je izšla njegova avtobiografska
Tilen Žvanut
knjiga Punoljetan.

