Bogoslužje:

27. nedelja med letom

ponedeljek, 8. 10.,

KAMNJE ob 8.00

GOJAČE ob 18.00

Tajda,
spokornica

za ozdravitev družinskega
debla, p. n. darovalca

za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, Gojače 37

torek, 9. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

ČRNIČE ob 18.00

Dionizij in tovariši
mučenci

za vse †† Vrtovin 17

za starše Valič in Pikec,
p. n. Črniče 106

sreda, 10. 10.,

SKRILJE ob 19.00

MALOVŠE ob 18.00

Danilo (Danijel),
mučenec

za †† Stanka in Albino
Bratina, Skrilje 37
veroučna maša

na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Malovše 37

četrtek, 11. 10.,

KAMNJE ob 19.00

RAVNE ob 18.00

Firmin,
škof

za †† Albina in Zorko Bratina,
Kamnje 29

za vse †† Peršič, p. n. Anderlič

petek, 12. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

ČRNIČE ob 18.00

Maksimilijan Celjski
mučenec

v dober namen,
Vrtovin 110

za † Lojzko in vse †† Persič,
p. n. Črniče 25

sobota, 13. 10.,

v Skriljah ni svete maše

MALOVŠE ob 14.00
za novoporočenca
Matjaža in Anjo

Gerald,
vitez

v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič in
†† starše, p. n. Črniče 24

nedelja, 14. 10.,
28. NEDELJA
MED LETOM,
Gavdencij (Veselko),
škof

VRTOVIN ob 7.30
za † Jožefa Slokarja, Vrtovin 115a

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
krst otrok
za † Eda Vidriha, p. n. Črniče 56a

KAMNJE ob 10.30
za †† Ivanko in Zdravka Valiča, Skrilje 2

Pred nami je:
• sobota, 20. 10., duhovna obnova za člane ŽPS; vabljeni tudi člani gospodarskih svetov.
• 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
TEŽKO – Fant, ki mu delo prav nič ne diši, premaga lenobo in uspe mu dobiti službo čuvaja na mestnem
pokopališču. Čez nekaj dni ga prijatelj vpraša: »No, kako si zadovoljen s službo?« »Oh, ne preveč. Težko
je delati, ko povod bereš: 'Tukaj počiva, tukaj počiva …'«
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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Potrebujemo nadaljevanke

Odgovoril jim
je: »Kaj vam je
naróčil Mojzes?« Rekli
so: »Mojzes je
dovolil napisati
ločitveni list
in jo odsloviti.« Jezus pa
jim je rekel:
»Zaradi vaše
trdosrčnosti
vam je napisal
to zapoved, na
začetku stvarjenja pa ju je
Bog ustvaril
kot moža in
ženo. Zaradi
tega bo mož
zapustil očeta
in mater in se
pridrúžil svoji
ženi in bosta
oba eno meso.
Tako nista več
dva, ampak
eno meso. Kar
je torej Bog
združil, tega
naj človek ne
ločuje!«
Mr 10,2–9

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 7,7–11
2. berilo: Heb 4,12–13
evangelij: Mr 10,17–30

Ko se fant zaljubi v dekle in dekle v fanta, se za nekaj časa v njiju
prebudita poseben klic in obljuba. Takrat se jima kakor Adamu v
raju prižge poseben Božji žaromet. Drug drugega za nekaj časa
že vidita podobno, kot ju vidi Bog. To je tista posebna luč, v kateri
bomo v nebesih videli drug drugega neskončno lepega.
Zaljubljenost torej ni utvara, ampak velika obljuba. Bog nam čez
nekaj časa ta žaromet ugasne. In tedaj nam govori: »To si videl,
to te čaka na koncu, sedaj pa zavihaj rokave in začni delati na tem
enkratnem odnosu, da prideš tja.«
Ko žarometi ugasnejo, ljudje največkrat ne verjamemo več
obljubi. Mislimo, da je vse za nami. Pride misel, da smo zgrešili, se
zmotili. Radi bi bili kar srečni, tako kot v mehiških in sedaj turških
nadaljevankah. Te zelo premišljeno izkoriščajo današnjo lakoto po
ljubezni, bližini, razumevanju. Toda središče sreče nismo mi sami,
kot nas želi prepričati skušnjavec in ponarejena duhovnost.
»Za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi mu bila primerna.« Žena,
ki jo je Bog pripeljal k Adamu, ni bila pomoč v našem pomenu. Ni
nekaj manj. Adam je dajal imena živalim, v Evi pa je odkril, kdo
on sam sploh je. In enako se dogaja danes. Dokler sebe ne dam
drugemu, ne vem, kdo sem. Žena ni »dodatek« k možu. Žena in
mož drug drugega prebujata iz varnega jaz-a. Odnos ni dodatek.
V odnosu postanemo podobni Bogu. Zato to z leti postane tako
globoko, naporno in boleče. Mož in žena, tako različna, sta za nas
vse znamenje in opomin, da sami, brez drugega ne moremo priti
čez prag večnega življenja.
To je ta težka pot iz raja
proti drugačnemu raju. Zato
zares ovijmo mlade in manj
mlade z rožnim vencem, da
se ne bodo na pol poti obrnili nazaj. Kajti nazaj v raj
se ne da več vstopiti. Zato
tudi Bog ni šel nazaj, ampak naprej. Tako, da je dal
sebe. Res molimo za može

in žene, da bodo zmogli dati sebe.
Bog živi, ker ni samo Oče, ampak tudi
Sin in Sveti Duh, ki sta od njega različna.
Tako tudi mi potrebujemo drugega, ki je
različen od nas, da bi lahko prišli do ljubezni in odkrili, kdo smo.
Zato potrebujemo nadaljevanke. Naredimo danes nove nadaljevanke v naših
domovih. To je molitev, ki se nadaljuje in
nas pelje v nov dan. In vsak nov dan je
bliže tistemu, ki nas čaka na koncu.
župnik

ROŽNI VENEC
Začeli smo mesec rožnega venca. Tako
zelo želim, da bi se ta molitev vrnila
v domove. Še posebej tam, kjer imate mlajše otroke. Pa ne le zaradi otrok,
odrasli potrebujemo to
ponavljajočo molitev, ki
nas bo po Marijinem posredovanju spet postavila v stik z Bogom.
V tem mesecu še posebej vabljeni, da se pridružite rožnemu vencu 20 minut pred sveto
mašo.
SPODBUDA DRUŽINAM VEROUČENCEV
Otroci boste ta teden od verouka (v Kamnjah) prinesli domov pripravljene preproste spodbude (glej zadnje Ognjišče
str. 89). Naj vam bo izziv za droben premik k večerni molitvi.
Molitev rožnega venca nam vzame zelo
malo časa. Le nekdo mora poskrbeti,
da stopite skupaj. Naj
nam kot kristjanom ne
bo nerodno tisto, kar
je najbolj naše in kar
je držalo naše kraje žive skozi stoletja.

DELO NA ZVONIKU
V ponedeljek bo potrebno še nekaj
dela, odstranjevanje ometa v spodnjem
delu in po fugah na zvoniku v Kamnjah.
Če je kdo pripravljen, dobrodošel dopoldne ali popoldne.
STREŽNIKI
Sprejem novih strežnikov
bo v Črničah 14. oktobra,
v Kamnjah pa 11. novembra. Vaje za nove strežnike
ta teden samo v Kamnjah v torek ob
17. uri. Tudi strežniki v tem času pridite malo prej in se pridružite rožnemu
vencu.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v sredo v Skriljah. Prejšnji teden ste zelo lepo molili pred mašo v Vrtovinu. Tudi ta teden pridite ob 18.40 in
molite naprej rožni venec, kot ga lepo
molite med šmarnicami.
SREČANJE ZA STARŠE
2. razreda, skupaj Kamnje in Črniče, bo
v četrtek takoj po maši kar v cerkvi v
Kamnjah.
MLADI
V petek spet vabljeni, da se dobimo na
mladinskem srečanju
v Kamnjah ob 20. uri. Povabi še prijatelje.
V četrtek bo v Ljubljani koncert Ritem
srca. Prevoz tudi z našega konca, vendar se je treba prijaviti do danes (nedelja) zvečer. Prevoz in vstopnina znašata
10 € na osebo.
POROKA
V soboto bosta v Malovšah ob
14. uri sklenila sveti zakon Matjaž Cigoj in Anja Brus. Vabljeni k poročni maši, njun zakon vsem
priporočam v molitev.

KRST OTROK
V nedeljo bosta v Črničah
med sveto mašo prejela

sveti krst:
Aljaž Lestan, sin Nine in Abela, Črniče 25 ter
Mark Ušaj, sin Klemena in Barbare,
Črniče 56a.
Njuni družini priporočam v molitev.
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. Lepo
je, če se sami kje povežete po družinah pri skupni molitvi.
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.
9. TERČELJEV SHOD
v Logu pri Vipavi bo v nedeljo, 14.
oktobra. Ob 16.30 rožni venec, ob
17. uri sv. maša; somaševanje bo vodil g. Ivan Albreht. Po maši bo kratka
akademija s Terčeljevim recitalom Na
sv. Sion, v izvedbi recitatorjev in pevcev župnijskega mešanega pevskega
zbora iz Šturij. Lepo vabljeni!
Pozor: To nedeljo v Šturjah ne bo večerne maše.

DAROVI ZA ZVONIK
Hvala za velikodušno podporo in odpoved
pri ofru na šagro v Kamnjah in za posebej
darovane darove. Pro ofru smo zbrali kar
2.133,40. Otroci se še posebej z angelčki
zbrali 149,87. Osebno ste ta teden prispevali še 1.450. Prav vsak evro bo tokrat
prišel zelo prav in naj se vsakemu obrne
v dobro.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Vide Šatej ste za cerkev v
Vrtovinu zbrali in darovali 182 €. Hvala
svojcem in vsem darovalcem!

Papež pozval k molitvi rožnega
venca v zaščito pred hudičem
Papež Frančišek vse katoličane po
svetu poziva, naj v mesecu oktobru
molimo rožni venec, molitev pa
naj zaključimo molitvijo Pod tvoje
varstvo in svetemu nadangelu
Mihaelu za zaščito Cerkve v trenutku duhovnega nemira.
Papež je pred kratkim potrdil, da je
molitev rožnega venca »orožje proti
velikemu tožniku, ki hodi po vsem
svetu in obtožuje, premaga pa ga
lahko le molitev«. Ruski mistiki in
veliki svetniki vseh izročil so vedno
svetovali, naj se v trenutkih duhovnega nemira skrijemo pod plašč
Presvete Božje Matere«. Z molitvijo
rožnega venca prikličemo Marijino
priprošnjo in s tem Cerkev zaščitimo
z njenim materinskim plaščem.

