Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 10.,

KAMNJE ob 19.00

26. nedelja med letom

GOJAČE ob 18.00

Terezija Deteta Jezusa,
za †† Cirila in Anico Humar,
devica, cerkvena učiteljica p. n. darovalcev

za ††, p. n. darovalcev

torek, 2. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

ČRNIČE ob 18.00

Angeli varuhi

za † Draga Podgornika,
p. n. darovalca
veroučna maša

za †† Edvarda in starše
Brankovič, p. n. Črniče

sreda, 3. 10.,

SKRILJE ob 19.00

MALOVŠE ob 18.00

Kandida,
mučenka

za vse †† Skrilje

na čast Svetemu Duhu in angelom
varuhom, p. n. Malovše

četrtek, 4. 10.,

KAMNJE ob 19.00

RAVNE ob 18.00

Frančišek Asiški,
redovnik

za † Darka Slejka,
po namenu
Potoče
v Črničah večerna adoracija
od 18.30 spoved, po maši češčenje od 21.00 do 22.00

prvi petek, 5. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

Marija Favstina
Kowalska, redovnica

za †† Karidi,
za †† Dorico, Venceslava in
Vrtovin
Danila Cigoja, p. n. Malovše
od 18.30 spoved, po maši češčenje od 17.00 spoved in češčenje

sobota, 6. 10.,

SKRILJE ob 8.00

ČRNIČE ob 18.00

Bruno,
redovnik

za † Ano Zgonik,
Skrilje
od 7.30 spoved in češčenje

za † Anico in Albina Rebek,
p. n. Črniče

nedelja, 7. 10.,
27. NEDELJA
MED LETOM,
rožnovenska;

SKRILJE ob 7.30

Rožnovenska
Mati Božja

KAMNJE ob 10.30

ČRNIČE ob 18.00

za † Jožefa Kravosa, Skrilje

ČRNIČE ob 9.00
za † duhovnika Filipa Terčelja, p. n. Ravne
v zahvalo Materi Božji za 40 let zakona, p. n. Skrilje
LOG PRI VIPAVI ob 17.00
za †† starše Krkoč in Šelj, Potoče
maša za župnijo darovana drugje

Pred nami je:
• nedelja, 14. 10., krst otrok v Črničah;
• sobota, 20. 10., duhovna obnova za člane ŽPS;
• nedelja, 21. 10., krst otrok v Kamnjah;
• žegnanjska nedelja, 28. 10. celodnevno češčenje v Črničah; romanje za zakonske pare;
• 1. 11. vsi sveti.

 Za konec
V PEKLU – Nadzornik pride k hudiču, ki v peklu upravlja kotle, v katerih se cvrejo nesrečniki. Pri vseh kotlih so
stražarji, le pri enem ni nobenega. Nadzornik se razjezi: »Kaj pa je s tem kotlom?! Zakaj ni stražarjev?« Upravljalec mu mirno pojasni: »Ah šef, tu so Slovenci – ko eden malce zleze ven, ga drugi hitro potegnejo nazaj. Tako ni
nobene nevarnosti, da bi kdo ušel.«
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
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Kozarec vode in pohujšanje

»Kdor ni proti
nam, je za nas.
Kdor vam da
piti kozarec
vode zaradi
imena, ker
ste Kristusovi – resnično,
povem vam –
zagotovo ne bo
izgubil svojega
plačila.« »Kdor
pohujša enega
od teh malih, ki
verujejo vame,
bi bilo bolje
zanj, da bi mu
obesili mlinski kamen na
vrat in ga vrgli
v morje. Če
te tvoja roka
pohujšuje, jo
odsekaj! Bolje
je zate, da prideš pohabljen
v življenje, kakor da bi imel
obe roki, pa bi
prišel v peklensko dolino,
v neugasljivi
ogenj.
Mr 9,41–43
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 4 Mz 11,25–29
2. berilo: Jak 5,1–6
evangelij: Mr 9,38–48

Med tem, ko učenci razpravljajo, kdo je in kdo ni »naš«, Jezus
preseneti. Na eni strani: kdor da piti kozarec vode s čistim namenom, bo to dejanje ljubezni vtisnjeno za vso večnost. Na drugi
strani: kdor s svojimi dejanji pohujša »enega teh malih«, je to za
večno življenje hujše od še tako velike nesreče v časnem življenju.
In prav danes živimo v časih, ko prihajajo na dan mnoga pohujšanja malih. Sicer zelo posplošena na vso Cerkev, pa vendar neopravičljiva pohujšanja. In še vedno se v javnosti na zunaj delimo
na kdo je naš in kdo ne. Medtem pa med nami živi veliko ljudi, ki
brez hrupa in javnosti uresničujejo drobno vsakdanjo ljubezen. Ti
ljudje so veliko bolj povezani z Bogom, kot si mislimo. Pripadajo
Kristusovi Cerkvi, ne da bi vedeli, medtem ko mnogi pripadajo
samo na papirju za cerkveni pogreb. Cerkev mnoge odbija, ker v
njej vidijo le okostenelo institucijo z zgradbami, pravili in zahtevo
po pripadnosti.
Toda Cerkev je treba začeti živeti od znotraj, šele takrat jo začneš ljubiti in spoznavati. Zvoniki po naših mestih in vaseh lahko za nekoga postanejo podoba moči, odmaknjenosti od sveta.
Zvonik kaže proti nebu. Za nekoga je to le žuganje in strašenje z
nebesi in poslednjo sodbo. Toda zvonik je nekaj povem drugega
kot mogočna stolpnica. Tudi nekaj povsem drugega kot minaret in
ali druga religiozna zunanja znamenja pripadnosti.
Zvonik ne kaže samo v nebo kot skoraj vse druge religije. Zvonik nas spominja, da se je najprej Bog učlovečil, postal evharistija in se kot Bog in hkrati človek spremenjen dvignil v nebeško
življenje, ki je edino večno. Spominja nas, da v nebesa ne
bodo šle le naše duše, ampak tudi naša
telesa in vzidana dela ljubezni. Zvonik
te sprašuje: dragi človek, vsak dan delaš, pomisli, kaj bo ostalo na koncu?
Zvonik nas kliče in spomni, da smo poklicani v skupnost, da bi lahko srečali učlovečenega Boga in doma z njim združili
tudi čisto navadno vsakdanje življenje.

Spominja nas, da sodba ne bo šele
na koncu, ampak da si sodbo s kozarci
vode in pohujšanji vzidavamo že vsak
dan. Naj nas naše zgradbe, dediščina
staršev in prednikov, ne delijo, temveč
povezujejo v tisto zgradbo, ki bo s Kristusom edina šla preko smrti.

nje v zboru. Vabljeni na vaje
ob 20. uri v torek v Črničah
in v petek v Kamnjah, v župnijskem domu. Čas vam bo
gotovo povrnjen kje drugje.

STREŽNIKI
se dobimo na vajah. Vabljeni novi in tudi
župnik »stari«: v Kamnjah v torek ob 17. uri, v
Črničah v ponedeljek malo pred 17. uro
(takoj po verouku).

URNIK SVETIH MAŠ
V črniški župniji bo g. Lestan
odslej maševal ob 18. uri. V Kamnjah
ostaja maša ob 19. V oktobru še posebej
vabljeni, da pridete prej k rožnemu vencu.
Nedeljska jutranja maša je spet ob 7.30.

VEROUČNA MAŠA
V oktobru vabim, da otroci pridete 20 minut prej in bomo skupaj naprej molili rožni venec. Še posebej ste vabljeni otroci
in starši iz tistega kraja, seveda pa tudi
od drugod. Ta teden v torek v Vrtovinu.

ROŽNI VENEC
Ta preprosta, za koga morda zastarela
molitev ravno v teh časih dela čudeže.
Prav vsi, odrasli in otroci jo potrebujemo.
Še posebej pri otrocih vidim spremembo,
ki se zgodi skozi to ponavljajočo molitev.
Zato zelo priporočam, v mesecu oktobru vpeljete rožni venec v svoj dom. Vzame malo časa, le nekdo naj
bo vztrajen, da začne. Začetek se zdi težak, morda se
čudno počutite, toda že po
nekaj dneh boste odkrivali
sadove.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi in češčenju. Bolnike in starejše obiskujem v petek dopoldne
v Črničah in v soboto dopoldne v Kamnjah.

MOLITVENE SKUPINE
V Črničah se dobivate vsako sredo ob uri
večernih maš, sedaj ob 18. uri. Vabljeni, da
se pridružite. V Gojačah vabljeni k molitvi
rožnega venca vsak ponedeljek ob 17.30,
pred sveto mašo. V Vrtovinu molitvena
skupina ob petkih takoj po večerni maši.
V tem mesecu še posebej vabljeni, da se
pridružite rožnemu vencu pred mašo.
VABLJENI K PEVSKEMU ZBORU
Živimo v svetu, v katerem imamo vedno
manj časa za skupno dobro. Petje v cerkvenem zboru je služenje, je žrtev za župnijo. Mnogi imate dar in veselje do petja, vendar se ustrašite, da boste preveč
vezani. Vabim vas, da ta pomislek premagate in se pogumno odločite za sodelova-

MLADI
V petek ob 20. uri se dobite sami na srečanju v župnijski kuhinji v Kamnjah.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje 1. zakonske skupine je v petek
ob 20. uri v Črničah.
SHOD V LOGU
V nedeljo je za shod v Logu na vrsti župnija Črniče. Vabljeni k sveti maši ob 17.
uri, k sodelovanju vabljeni pevci in strežniki. Prosim, da mi kar sporočite tisti, ki
bi bili pripravljeni prebrati kakšno prošnjo.
OBNOVA ZVONIKA
Še enkrat kratka razlaga začetih del v Kamnjah (daljšo najdete na spletni strani).
Zakaj smo se lotili že letos tako velikega
in zahtevnega posega, zunanje obnove in
zaščite župnijskega zvonika v Kamnjah?
Stanje ometa nas je presenetilo, delo še ni bilo načrtovano. Jeseni in pozimi
so z višine začeli odpadati
večji kosi ometa, odpadanje bi se stopnjevalo. Pri
odstranjevanju se je pokazalo, da je v resnici še

slabše, kot je bilo videti od daleč. Tako
smo se, čeprav nimamo finančne rezerve, odločili za obnovo. Delo je bilo
potrebno dobro zastaviti, da bodo sredstva zanesljivo vložena za dolgo časa.
Gre za poseg, ki bi ga sicer morale podpreti generacije otrok in vnukov, celo
pravnukov.
Z zavzetostjo in odrekanjem se je v
preteklih letih naredilo veliko. Tako pred
nami ni večjih nujnih del. Zvonik je za
župnijo resnično velik zalogaj in
zato nekaj časa ne bomo odpirali
novih del. Želimo zbrati čim večji del
potrebnih sredstev, da bomo po zmožnostih skušali čimprej poravnati neobhodno zadolžitev. Predračun vseh obnovitvenih del, vključno z dodatnimi posegi (kleparska dela, obrobe), je 48.000
€. To zgornjo mejo bomo znižali z nekaj
prostovoljnega dela. Iskali bomo tudi
druge dobrotnike in sponzorje. Prosim
za molitev, da bi delo prišlo do konca
brez nesreč in da z Božjo previdnostjo
in človeško dobroto dobimo potrebna
sredstva. Posredujte prošnjo kakšnim
znancem in sorodnikom, ki živijo drugje
ali v tujini, da po možnosti tudi oni nekaj prispevajo. Gospod naj vsak žrtvovan dar obrne v blagoslov vaše družine
in doma. Naj nas tudi to delo med seboj
poveže v dobrem.
2. VSESLOVENSKO SREČANJE LOČENIH
»Nisem se poročil-a, da bi se ločil-a« je
letošnje geslo. Želel/a si je dobrega zakona in srečne družine. Zakaj se je zalomilo? Zakaj se je to zgodilo ravno meni?
Ta vprašanja ne dajo miru, terjajo odgovor. V soboto, 13. oktobra. Zelo dober
program, povabite koga, ki ga poznate.
Več na srcerazvezani.si.
Povabite znance tudi v skupino, ki se
dobiva vsak prvi torek v mesecu ob
20. uri v župnijskem domu v Šturjah.
ZBOR VINOGRAD
Moški pevski zbor Vinograd Vrtovin vabi
k sodelovanju »vse mlade in manj mlade« fante in može, ki imajo veselje do
zborovskega petja. Vaje vsak ponedeljek in četrtek ob 20. uri. Dodatne informacije: 041 757 252 ali 041 794 456.

KAKO MOLITI ROŽNI VENEC?
• Najprej: vzemimo jo kot počitek in ne kot
dodatno opravilo.
• Ponavljane besede so tudi Božja beseda
in delujejo same po sebi. Ne obremenjujmo se s tem, da nismo vedno zbrani. Srce,
telo ponavlja, misli pa krožijo in to ni nič
narobe. Zbranost in umirjenost prideta
sčasoma.
• Začnimo s ponavljanjem besed, tudi če je
nemir v nas ali okoli nas, tudi če v na primer mladi družini otroci ne sledijo takoj.
Rožni venec ustvarja skrivnostno notranjo
ponižno moč in navzočnost, ki se sčasoma
dotakne vsakega srca.
•Ostanimo preprosti.
Ni pomembno, kako na
zunaj delujemo, s kakšnim
glasom molimo. Pomembno je, da med molitvijo
nismo pozorni nase, temveč odprti do drugega. To
pomeni moliti s srcem.
• Tudi če ne povemo posebnega namena,
molitev deluje. Bog jo vedno »uporabi«
za svoje namene. Je pa dobro, zlasti pri
molitvi z otroki, da prej dodamo kakšne
namene, za koga molimo.
• Ne zavlačujmo. Pomembno je, da preprosto in hitro začnemo, brez razpravljanja, po molitvi pa ne zadržujemo drugih,
ki imajo svoje opravke. Razvlečena molitev in dodatki zlasti mlajše lahko odbijajo.
• Skrivnost lahko napovemo samo na začetku desetke, lahko pri vsaki zdravamariji. Oboje je pravilno.
• Bolj kot sledenje besedam v mislih je pomembno, da drug drugega slišimo, se
prilagodimo in molimo drug z drugim. Pretirana počasnost in hitenje nista dobra.
• Ko smo v avtu, pri delu, v čakalni vrsti …
lahko molimo rožni venec »brez reda«
tako, da samo ponavljamo v mislih ali polglasno Zdrava Marija … Taka molitev med
naporom dneva obrodi velike sadove.
Po dnevih molimo: veseli del v ponedeljek
in soboto, svetli v četrtek, žalostni v torek
in petek, častitljivi v sredo in nedeljo. Lahko
izberemo tudi drugače, zlasti v svetih časih.

