Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 10.,

KAMNJE ob 19.00
v dober namen,
Kamnje 1

GOJAČE ob 17.00
za †† sorodnike,
Gojače 30

Ignacij Antiohijski,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00
za † Alojza Nevredna,
Vrtovin 114

ČRNIČE ob 19.00
za †† Fišer, Volčič in
Podgornik, Črniče 105

sreda, 18. 10.,
Luka,
evangelist

SKRILJE ob 19.00
za †† Saksida,
Skrilje 43a

MALOVŠE ob 17.00
za † Danila Cigoja,
p. n. družine

četrtek, 19. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Cirila in Anico Humar,
p. n. darovalca
veroučna maša

RAVNE ob 17.00
za † Sašo Kobal,
p. n. Ravne 10

Hedvika,
kneginja, redovnica

torek, 17. 10.,

Pavel od Križa,
duhovnik

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

petek, 20. 10.,
Rozalina,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanislava Pirjevca,
Vrtovin 27

p. n. Črniče 4

sobota, 21. 10.,

SKRILJE ob 8.00
za † Dragico Podgornik,
Skrilje 71

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Česnik,
p. n. Črniče 67

Uršula,
devica, mučenka

nedelja, 22. 10.,
29. NEDELJA
MED LETOM,
MISIJONSKA
Janez Pavel II.,
papež

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Koron in Valič,

KAMNJE ob 7.30
za † Stanka Lozarja, Vrtovin 114b
ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožeta in Minko Rodman, Potoče 68

20 minut pred sveto mašo skupna molitev rožnega venca. Pridruži se.

 Za konec
LISTKI – Mož se vrne iz službe in najde listek: »Šla sem k mami, je zbolela.« Stopi v kuhinjo in najde listek:
»Večerja je v hladilniku.« Odpre hladilnik in najde listek: »Pogrej jo v mikrovalovki.« Po večerji razmišlja, kaj
bo počel, a na postelji ga čaka listek: »Sanjaj o meni.« Možu je dovolj listkov, lepo se obleče in ko se hoče
obuti, najde v čevlju listek: »Kam pa kam?«
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

28. nedelja med letom

15. oktobra 2017
št. 42/17

Ker je zastonj
Ti pa se niso
zmenili, temveč
so odšli: eden
na svojo njivo,
drugi po svoji
kupčiji; ostali pa
so zgrabili njegove služabnike,
jih sramotili in
pobili. Kralj se je
tedaj razjezil in
poslal svojo vojsko, da so pobili
tiste morilce in
njihovo mesto
požgali. Nato
je rekel svojim
služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda
povabljeni je
niso bili vredni.
Pojdite torej na
križišča in povabite na svatbo,
kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na
potí in zbrali
vse, ki so jih
našli, hudobne
in dobre, in svatovska dvorana
se je napolnila z
gosti.«
(Mt 22,8–11)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 45,1.4–6
2. berilo: 1 Tes 1,1–5b
evangelij: Mt 22,15–21

Zakaj ljudje odhajamo in zapuščamo Cerkev in krščansko življenje? V veliki meri zato, ker nam Bog ponuja nekaj, kar je zastonj.
To se zdi nelogično. Ljudje namreč radi vzamemo, kar je brezplačno. Če bi povabljeni na svatbo lahko računali na kakšno korist, bi
se je zagotovo udeležili.
Prilika o povabljenih pove to globoko resnico. Ko ti gre dobro, počasi ugotoviš, da lahko tudi brez »udeležbe« živiš čisto v redu. Življenje teče dalje. Nič mi ne manjka. Človek mora tako in tako sam
poskrbeti zase. Saj se da čisto v redu živeti brez Božje milosti.
Ko ti gre spet slabo, Boga kriviš, ali pa pritečeš k njemu v stiski
in pretisneš na gumb: pomagaj zdaj. Skratka, v enem ali drugem
primeru človek išče korist.
Sveto pismo na več mestih vero predstavlja kot gostijo. Je nekaj, kar pritegne, hkrati pa veliko zahteva. Vera je zahtevna in
hkrati privlačna. Če manjka eno ali drugo, nekaj ne bo šlo naprej.
Ne moreš biti na gostiji, ne da bi hkrati kaj izpustil in se čemu
odpovedal. Ko nam gre dobro, začnemo naštevati »upravičene«
razloge, zakaj nismo prišli. V mnogem delu in opravkih se čutimo
utrujene, vendar tudi varne. Dajejo nam občutek da smo »koristni«. In če smo koristni, smo opravičeni.
Gostije se vendar lahko tudi udeležimo, vendar le zaradi usluge.
Znajdemo se med tistimi, ki gredo, da bi si
pridobili privilegije, se komu prikupili. Lahko
gremo zaradi varnosti, da ne bo zamere, da
si ne bo potem kdo kaj mislil … Lahko zadovoljno odkljukam dolžnost. Nekdo na primer pride po času opustitve in kar pristopi
k obhajilu, kakor da bi tam delili priboljške.
Morda je tisti človek, ki je prišel brez svatovskega oblačila, sam pri sebi celo govoril:
Kralju sem naredil uslugo, če sploh pridem,
ker je dvorana bolj prazna. Duhovniki včasih srečamo vtis, kakor da nekdo dela nam
uslugo, če pride k maši, verouku … Nekdo
bo zadovoljen z nami …
»Naredi, daruj, žrtvuj, da bo Bog zadovoljen.« To je stara religija. Z rojstvom smo jo

prinesli na svet in z njo je odnos z Bogom
postal daj-dam. Jezus je na križu razširil
roke in se nam dal v naše roke, da bi nas
potegnil iz te hladne drže.
Nekoč mi je nekdo svetoval: »Morate
bolj popustiti, potem boste imeli več ljudi
v cerkvi.« Pri sebi sem se samo nasmehnil. Mislil sem si: nadeti si moram svatovsko oblačilo … Nadeti si to oblačilo pomeni odpovedati se vsaki koristi. Imeti
Boga rad pomeni imeti ga rad zaradi njega samega. Imeti rad človeka zaradi njega
samega. Druge vstopnice za nebesa ni v
prodaji in je nikoli ne bo. Jezus je tu, da te
pripravi na to zastonjskost, da jo boš na
oni strani lahko dokončno sprejel. Prilika o
svatbi pove, da se kljub najboljšim namenom lahko znajdeš zunaj.
župnik

TERČELJEV SHOD
danes, 15. 10., v Logu. Od 15. ure molitvena ura, ob 16. uri sveta maša. Pri
maši bo g. Ivan Albreht predstavil novo
knjigo o Filipu Terčelju. Vabljeni.
MISIJONSKA NEDELJA
Nedelja je priložnost, da pogledamo
nekoliko preko plank naše zaprtosti v
razmišljanju in tudi verovanju. »Misijon
je v osrčju krščanske vere,« nas je za
letošnjo misijonsko nedeljo spomnil papež Frančišek. Nabirke prihodnje nedelje bomo oddali v misijone. Vseslovensko
praznovanje in srečanje z misijonarji pa
bo letos v Novi Gorci v nedeljo ob 15. uri.
VEROUČENCI
–
SKUPAJ LAHKO POMAGAMO!
PENLOP KAWEME živi v Ndoli v Zambiji,
kjer deluje misijon St. Joseph's. Tam je
deloval slovenski misijonar p. Miha Drevenšek. Po njegovi smrti leta 2011 je
projekt botrstva prevzel italijanski misijonar brat Camillo Venturini.

Penlop (rojena 23. 7.
2008) je stara devet
let in hodi v 3. razred
osnovne šole. Prihaja iz družine s petimi
otroki. Rada bi nadaljevala šolanje, a ji
družina tega ne more
omogočiti.
Osnovna
šola v Zambiji traja
sedem let. Sledi ji petletna srednja šola. Ko otrok plača šolnino, lahko začne s poukom, ki se začne
februarja. Če nima denarja za učbenike,
jih preprosto nima. Več kot 1200 zambijskih otrok ima botre v Sloveniji. Po
podatkih je v zadnjem razredu osnovne
šole večina otrok (90 %) brez učbenikov.
Vsak boter plačuje mesečno 12,00
evrov ali letno 144,00 evrov. S tem zneskom se krijejo stroški šolnine, šolske
uniforme, dobi tudi zvezke in knjige, ki
jih potrebuje.
Z majhnimi odpovedmi, ki se našim
otrokom ne bodo poznale, bomo v župniji Kamnje pomagali Penlopi in ji omogočili šolanje. »Ne moremo delati velikih
stvari –l delamo lahko le majhne stvari
z veliko ljubeznijo,« je dejala sv. mati
Terezija. Star pregovor pravi: »Zrno na
zrno pogača. Kamen na kamen palača.«
Mi pa dodajamo: »Evro na evro šolnina
za Penlopo.«
katehistinje in župnik
VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v četrtek
v Kamnjah.
PRAZNOVANJE V KOPRU
Še do jutri se zbirajo prijave za avtobus,
ki odpelje v soboto, 21. 10., ob 7.30 iz
Črnič in pobira preko Sela proti Ajdovščini (V Dobravljah bo pribl. 7.40). V Kopru
bo praznovanje 40-letnice obnovljene
škofije, ki jo je papež Pavel VI. ustanovil
17. oktobra 1977 na primorski slovenski
zemlji. Bogoslužje bo vodil apostolski
nuncij. Povratek do pribl. 16. ure.

STREŽNIKI
Lepo vabim nove strežnike, da se odločite in pridružite. Vabljeni iz nižjih
razredov pa tudi iz višjih.
Ob tem zahvala vsem sedanjim zvestim strežnikom.
Novi strežniki pridite prihodnjo misijonsko nedeljo takoj po maši v Črničah in po drugi maši v Kamnjah. Imeli
bomo že kar kratke vaje.
Pridete pa lahko že v četrtek, takoj po
veroučni maši v Kamnjah.

SREČANJE LOČENIH
bo to soboto v Ljubljani pri Svetem Jožefu. Posredujte informacijo komu, ki ima
za seboj to bolečo izkušnjo in se marsikdaj čuti izločen tudi iz skupnosti Cerkve.
Program: 10.00: sv. maša (nadškof Stanislav Zore); 11.00 nagovor Karla Gržana; kosilo; 14.00 delavnice in predavanje
za starše (dr. Nataša Rijavec Klobučar); predavanje o
ničnosti zakona (dr. Andrej
Saje); pričevanja o življenju
po ločitvi; 15.00: sklep. Več
na: srcerazvezani.si.

MLADI
V petek ni mladinskega srečanja, zvečer in v soboto bo romanje mladih
»15 tisoč korakov v preteklost«, hoja
iz Hrastovelj do stolnice. V petek ob
20. uri zbiranje v Hrastovljah, vigilija,
prenočevanje v spalnih vrečah, ob 4.00
začetek romanja in prihod na praznovanje v Koper. Več informacij in prijave

SREČANJE ZA SAMSKE
KatStik vabi samske na izlet po Kraškem
robu, 21. 10. Ob 10.00: zbiranje v Hrastovljah in ogled cerkve; * ob 11.00: začetek pohoda, krožna pot: Hrastovlje,
Lačna, Kubed in povratek v Hrastovlje.
Ob 15.00: povratek v Hrastovlje in kosilo
po naročilu; * ob 17.00: pot proti Kopru;
* ob 18.00: maša pri Sv. Marku. Ne pozabite: lasten prevoz in hrana iz nahrbtnika.

primoz.erjavec@rkc.si.

ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje druge zakonske skupine je to
sredo v Kamnjah ob 20. uri, srečanje
prve skupine pa v petek v Črničah ob
20. uri. Lepo vabljeni tudi novi pari v
novo skupino, ki bo imela srečanje v
torek, 24. 10.
ZAKONSKI JUBILANTI
Na zahvalno nedeljo, 5. novembra, se
bomo v Črničah spet skupaj zahvalili in
veselili z vsemi, ki letos praznujete 5.,
10., 15., … 50. … obletnico poroke. Zaradi števila se prijavite na 040 888 420
ali na župnijski e-naslov.
Moški pa že sedaj vabljeni na moški večer v ponedeljek 29. oktobra.
NOV RAZPORED ČIŠČENJA
cerkve v Kamnjah je narejen za naprej,
sedaj so na vrsti Potoče.
Skrb za kapelico v Potočah je prevzela
Dolores Pegan. Hvala njej za pripravljenost in Emi Bric, ki je skrbela do sedaj.

VABILO NA JUBILEJNI KONCERT
MPZ Vinograd Vrtovin vabi v soboto,
21. 10., ob 19. uri na jubilejni koncert ob
10-letnici delovanja. V vrtovinski dvorani
bodo nastopili tudi učenci OŠ iz Vrtovina
in Tamburaški orkester Danica Dobravlje.
Pred nami je:

• žegnanjska nedelja, 29, 10., hvaležnica v
Črničah, celodnevno češčenje;
krst otrok v Črničah;
• ponedeljek, 30. 10., moški večer z gostom
v Kamnjah;
• sreda, četrtek, 1., 2. 11., vsi sveti in dan
vernih duš;
• sobota, 4. 11., maša na Svetem Pavlu in
srečanje bratovščine;
• nedelja, 5. 11., zahvalna nedelja, praznovanje jubilantov v Črničah;
• torek, 7. 11., začetek priprave na krst;
• petek, 17. 11., vikend za birmance, druga
skupina.

