Bogoslužje:
ponedeljek, 3. 9.,

KAMNJE ob 19.00

Gregor Veliki,
papež in cerkveni učitelj

za † Miroslava in †† starše
Petrovčič, Kamnje

torek, 4. 9.,

VRTOVIN ob 19.00
za †† starše Mira in Emo
Cigoj, Vrtovin

ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo za novo življenje

SKRILJE ob 19.00
za † Vinka Bratina in v zahvalo
za 50 let poroke, Skrilje
od 18.30 možnost za spoved

MALOVŠE ob 19.00
za † redovnico Gabrijelo,
Stanka in Niko Rebek, p. n.
Malovše
ob 19.30 v župnišču v Črničah
delavnice mol. in življenja
RAVNE ob 19.00
za vse †† Slejko in Mikuž;

Rozalija Sicilska,
devica in spokornica

sreda, 5. 9.,
mati Terezija,
redovnica

četrtek, 6. 9.,

KAMNJE ob 19.00

Zaharija,
prerok

za †† starše in sorodnike,
Kamnje
od 18.30 spoved, po maši
češčenje

prvi petek, 7. 9.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Dušana Rebka,
Vrtovin

Regina,
mučenka

sobota, 8. 9.,
Marijino rojstvo,
mali šmaren

nedelja, 10. 9.,
23. NEDELJA
MED LETOM,
Peter Klaver,
misijonar

od 19.30 spoved, po maši
češčenje
KAMNJE ob 9.00
za † srečka Lisjaka,
Vrtovin
od 8.30 spoved in češčenje

22. nedelja med letom

GOJAČE ob 19.00
za †† Bojana Rijavca,
p. n. Gojače

p. n. Ravne
v Črničah večerna adoracija od
21.00 do 22.00

ČRNIČE ob 19.00
za †† Ivana, Terezijo in Vilmo
Brankovič, p, n. Črniče
od 18. ure spoved in češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za †† dekana Kodriča, Elzo in
Jožico, p. n. darovalca

ni jutranje maše v Vrtovinu

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† starše Bovcon in Podgornik, p. n. darovalca
KAMNJE ob 10.30
po namenu, Kamnje
VRTOVIN pri kapelici v Guštinih ob 14.00
za † Albino Černigoj in †† stare starše Lozar, Vrtovin
blagoslov obnovljene kapelice
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Salonski kristjani
In spet je
poklical k sebi
množico in ji
govoril: »Poslušajte me vsi
in doumite! Nič
ni zunaj človeka, kar bi ga
moglo omadeževati, če pride
vanj, ampak
ga omadežuje
to, kar prihaja iz človeka.
Od znotraj
namreč, iz
človekovega
srca, prihajajo
hudobne misli,
nečistovanja,
tatvine, umori,
prešuštva,
pohlep, hudobija, zvijača,
razuzdanost,
nevoščljivost,
bogokletje,
napuh, nespamet. Vsa ta hudobija prihaja
od znotraj in
omadežuje
človeka.«
Mr 7,14–23

 Za konec
V GORAH – Janezek zadihan prisopiha na vrh gore in zagleda planinsko kočo. Potrka na vrata in deški glas mu odgovori: »Da?« »Je oče notri?« »Bil je pa je šel ven, ko je šla mama noter.« »A mama je notri?« »Bila je pa je šla ven, ko sem
šel jaz notri.« »A je še kdo razen tebe doma, če sta oba odšla?« »Saj smo vsi doma, samo ti trkaš na vrata stranišča!«
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: Iz 35,4–7a
2. berilo: Jak 2,1–5
evangelij: Mr 7,31–37

»Če nisi pretrpel še nobenega preganjanja zaradi Kristusa, se
vprašaj, ali si sploh začel biti kristjan.« Takole je dejal veliki sv.
Avguštin. Kdor se danes zares oprime Kristusa, bo prej ali slej
deležen tudi nasprotovanja. Mislim, da je danes ena najbolj zahrbtnih nevarnosti to, da postanemo tako imenovani salonski kristjani. Tako jih ali nas zelo bistro imenuje papež Frančišek.
To je kristjan, ki ima stvari pod nadzorom. Je sicer veren,
vendar je njegov odnos do Boga »pod kontrolo«. Boga priznava, vendar bi ravno tako shajal brez njega. Bogu je hvaležen za
življenje, vendar mu življenja ni pripravljen dati na razpolago.
Boga doživlja, Cerkev priznava za varuhinjo vrednot, vendar še
ni doživel Kristusa in njegove moči. Zanaša se na to, da je opravil
osnovne dolžnosti, da gre tu in tam v cerkev, daruje za potrebne
in da nikomur ne privošči hudega.
Salonski kristjan se ni umazal, skrbi za zunanjo podobo in
ugled. Ne tvega poti za Kristusom, zato ne zgreši, ker ostaja na
varnem kraju. Sploh pa se ne umaže z drugimi ljudmi, še zlasti
ne z grešnimi in s tistimi, ki so drugačnega mišljenja. Bolje se
počuti tam, kjer vsi mislijo enako.
Farizejstvo je Kristus odločno kritiziral kot največjo nevarnost
za vernega človeka. »Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo
človeški nauk in zapovedi. Božjo zapoved opuščate in se držite
človeškega izročila.«
Jezusov opomin, naj ne čistimo posode
od zunaj, ampak od znotraj, je kot
nalašč ob začetku šolskega, veroučnega in ne vem še kakšnega
leta. Prav vsak se najde v njem;
jaz kot duhovnik, ti kot oče,
mati, nono, nona, stric … Ti, ki
jemlješ vero le kot šolsko obveznost, in ti, ki si reden in zvest.
Vsak je danes v nevarnosti, da
postane in pristane v pristanišču kot salonski kristjan.

Grehi in prikrivanja, ki iz Cerkve prihajajo na dan iz preteklih let, so težki,
neopravičljivi in sramotni. Malokatera
stvar tako boli in odvrača kakor »čistost
navzven«. Kristusovi učenci smo in njegova Cerkev. Njegovo telo. Ker je telo
živo, se tudi poškoduje, in rane Kristusa zelo bolijo. Salonski kristjan bo začel
živeti še bolj od daleč in na varni razdalji. Živi kristjan, del telesa, bo svojo
vero ob tem še bolj poglobil in prečistil.
Pred nami je leto priprave na spomladanski misijon. Vsakega izmed vas
vabim, da začnemo s skupnimi močmi
novo vino nalivati v nove mehove. Tako
bo med nami več veselja. Kjer je veselje čistosti, tam hudič lahko le nagaja,
vendar ne more zraven.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 17. uri, tema: bogoslužje v družini.
VEROUK
v tem tednu razen prvo- in drugošolcev začnemo s skupinami
kar po urniku,
dobimo se za dobro sveto spoved
in prvo srečanje. Prvi in drugi razred
začnemo teden kasneje. Deveti razred se dobimo v sredo s spovedjo,
brez filma samo za eno uro.
Še lahko vpišete otroka na novo.
Zvezke pridite iskat ali pa jih dobite
pri verouku.
Starše prosim, da se pri načrtovanju
resno odločite za redno nedeljsko
bogoslužje; brez tega vera ostaja
šola, dolžnost in postopoma ne daje
moči. Pazimo na nedeljo. Starši ste
prvi, ki se pri organizatorjih nedelj-

skih tekem in treningov lahko povežete, postavite zase in si ne pustite
vzeti svetinje nedelje.
SREČANJA ZA STARŠE
bodo kar v cerkvi, kratka, takoj
po maši. Potrudite
se, pridite vsi. Naj
ne bodo le sestanki, zavijmo družine
in otroke v skupno
molitev. Za tiste, ki
imate več otrok pri verouku, je dovolj, da pridete na eno srečanje.
V torek v Črničah za starše 7. in 8.
razreda (bodoči birmanci) iz Črnič takoj po maši;
v sredo v Skriljah za starše 7. in 8.
razreda (bodoči birmanci) iz Kamenj
takoj po maši;
v četrtek v Kamnjah za starše 5. in
6. razreda iz Kamenj takoj po maši.
S starši 1. razreda obeh župnij se dobimo skupaj z otroki v četrtek, 13. 9.
PRVI PETEK
Možnost za spoved in češčenje. Bolne
in starejše obiskujem v petek dopoldne.
MLADI
V petek se dobimo na mladinskem
srečanju, v župnijski kuhinji v Kamnjah ob 20. uri.
GREMO V STIČNO
Mladi, pridružite se.
Privošči si doživetje vere, skupnosti,
močnih pričevalcev
v soboto, 15. 9. Za
avtobus se zaradi
urejanja prevoza prijavi do torka, 11.
9. Odhod je ob 7.00 iz Ajdovščine. Prispevek za prevoz 10€ (doma), prispevek za vstopnino 5€ (na avtobusu).
Več na: www.sticna.net

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Še se lahko pridružite delavnicam.
Petnajst zaporednih
delavnic se bo zvrstilo ob sredah ob
19.30 v župnišču v Črničah. Trajajo
2 uri. Uvajanje v molitev sredi vsakdanjega življenja je primerno prav
za vse. Toplo priporočam.

HVALA
Za darove in mnogo prostovoljnih delovnih ur, ki ste jih darovali za obnovo
cerkve v Gojačah. V nedeljo smo pri
nabirki zbrali 358,5 €. Skupaj smo namensko zbrali 2.705 €.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Mira Rijavca ste v Črničah
namesto cvetja za cerkev zbrali in darovali 175,80. Hvala za to koristno naMARIJINO ROJSTVO IN MOLITVENI vado in za vaš dar!
DAN ZA DUHOVNE POKLICE
V soboto, na Marijin
MEDŽUGORJE
praznik, bo tudi moMesta za 20. septembra
litveni dan na Sveti
so polna, je čakalna lista.
Gori: 8.00 molitev kriZelo vabim starše,
ževega pota s Prevala
pare, da poromamo
na Sveto Goro; 9.30 tudi med jesenskimi počitnicami, od
srečanje za strežnike 28. 10. popoldne do 31. 10. proti vein molitvena ura; 10.30 sveta maša; čeru. Privoščita si globok oddih in do13.00 koncert. 13.30 litanije. Vabljeni. živetje novih milosti za premagovanje
Na mali šmaren tudi v Logu spoved vsakdanjih težav. Prispevek za prevoz,
od 6.00 do 11.00, svete maše ob hrano in namestitev za vse dni je 120 €.
6.30. 8.00 in 10.00.
PRIPRAVA NA ZAKON
PRIPRAVA NA KRST
se začne v nedeljo, 9.
starši (najbolje še med nosečnostjo)
9., ob 16. uri v Vipavi.
prvega in drugega otroka pridite na
Potrebno se je prijaviti
pripravo, ki se začne v torek, 4.
zaradi števila.
septembra, ob 20. uri v Šturjah.
V Novi Gorici na Kapeli bo vikend priprava od 28. do 30. 9. Več na spletu.
MAŠA V PODGORI
V nedeljo ne bo jutranje maše v VrMOLITEV ZA MISIJON
tovinu, vabljeni ob 14. uri (tako zgoMoj
Bog, verujem vate,
daj zaradi priprave na zakon) h kamolim te,
pelici v Guštinih. Blagoslovili bomo
obnovljeno kapelico. Hvala domačiupam vate
nom, ki ste dali pobudo, stopili skuin te ljubim nadvse.
paj in sami izpeljali vso obnovo, zbiPridi, Sveti Duh!
rali sredstva in obnovo izpeljali do
Razsvêtli moj razum,
konca.

razvnemi mi srce
in utrdi voljo, da bom
deležen milosti misijona.
AMEN

