Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 8.,

enaindvajseta nedelja med letom
ni svete maše v Kamnjah

Ivana Bichier,
red. ustanoviteljica

GOJAČE ob 19.00
za †† Slejko in Pegan,
p. n. Gojače 37

Monika,
mati sv. Avguština

VRTOVIN ob 20.00
ČRNIČE ob 19.00
v čast Svetogorski Materi
za †† starše, p. n.
Božji v zahvalo in priprošnjo

sreda, 28. 8.,
Avguštin,
škof, cerkveni uč.

SKRILJE ob 20.00
za †† sestre in brate,
Skrilje 57

MALOVŠE ob 19.00
za † Lenarta Črmelja,
p. n. Gojače 36

četrtek, 29. 8.,
Mučeništvo Janeza
Krstnika

KAMNJE ob 20.00
za †† starše Petrovčič,
Kamnje 38

RAVNE ob 19.00
za žive in †† sorodnike

petek, 30. 8.,
Feliks (Srečko),
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
za duše v vicah,
Vrtovin 89

sobota, 31. 8.,

v Brestanici ob 9.30
po namenu

torek, 27. 8.,

Rajmund,
redovnik
DVAINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 1. 9.,
angelska,
Egidij (Tilen)

v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure
ČRNIČE ob 19.00
za †† brate, p. n.
ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† dobrotnike

SKRILJE ob 7.00
blagoslov šolskih torb
za †† Saksida, Skrilje 43a
ČRNIČE ob 9.00 blagoslov šolskih torb
za župnijo
Žza † Iva Lebana in †† starše Kosovel in Leban, Črniče 26
KAMNJE ob 10.30 blagoslov šolskih torb
za † Ljubota Černigoja, Vrtovin 108, 30. dan.

 Za konec
POLICIJSKA KONTROLA – Policist ustavi voznico. Sprehodi se okoli avta in si ogleduje gume. »Vi imate pa
zelo slab proﬁl,« reče policist. »No, ja, tudi vi ne izgledate lepotec,« odvrne voznica.
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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Prizadevajte si, da vstopite
»Nikoli mi v otroštvu niso govorili o resničnem Bogu. Doma so
mi samo za večje praznike rekli, da je treba v cerkev. Ko sem
slišala, da je Bog Oče, mi to ni pomenilo veliko, ker sem odraščala brez prisotnosti očeta.« Tako je pred leti pripovedovala
Valentina Pavsyukova, dekle iz Ukrajine. Te dni sem imel milost,
da sva se v Medžugorju čisto po naključju osebno srečala.
Kako lepo je poslušati ljudi, ki z žarom delijo naprej to, kar so
prejeli. Ti kristjani se ne ubadajo več z vprašanjem, kako bodo
rešili sebe, kako bodo »prišli skozi«, nekaj naredili »za Boga«,
pustili za seboj dela …
Želijo samo živeti in dajati naprej to, kar so prejeli. Jezus ne
odgovori naravnost na vprašanje »Ali je malo teh, ki se bodo
rešili?« Njegov odgovor je: »Prizadevajte si, da vstopite skozi
ozka vrata.« Skozi boš šel, če boš odložil vso prtljago. Tudi duhovno!
Kaj je prtljaga? Skozi ne boš šel, če boš kristjan za sebe. Kristjan ki se trudi nekaj narediti za Boga, da bi rešil in ohranil
sebe, svoje psihološko življenje. Jezus tega ne govori »drugim«,
ampak njegovim, apostolom, tistim ki ga poslušajo. Kajti ti so v
nevarnosti, da začnejo vero živeti zase in ostanejo zunaj.
To dekle je danes žena, ki je z Bogom zbližala mnoge mlade
in pa številne zdravnike ginekologe, ki so ženam izdajali napotnice ali sami opravili na desetine ali stotine splavov. Bog po
(Lk 13,25–27) njej rešuje žene v stiski zaradi nosečnosti po zdravnikih, ki jim
znajo prisluhniti in pomagati k odločitvi za življenje. In
ko sem jo poslušal in gledal,
sem v njej videl Kristusa.
Odlomki Božje
In kako se je začelo? Po
besede na
njeni stari mami. Ona je
naslednjo nedeljo
edina v družini še molila
Sir 3,17–18.20.28–29
Heb 12,18–19.22–24
Oče naš. In ponavljanje te
Lk 14,1.7–14
molitve je Valentini začelo
odpirati srce. Tako se je od
Začeli boste
trkati na
vrata in
govoriti:
›Gospod,
odpri nam!‹
Pa vam bo
odvrnil: ›Ne
vem, od kod
ste.‹ Tedaj
mu boste
začeli govoriti: ›S teboj
smo jedli
in pili in po
naših ulicah
si učil,‹ toda
rekel vam
bo: ›Ne
vem, od kod
ste. Pojdite
proč izpred
mene vsi,
ki delate
krivico!‹

Boga samo za praznike kasneje spreobrnila k živemu Bogu, ki je Oče.
Zakaj je tako lepo poslušati take
ljudi? Ker tega ne delajo zato, da bi
si nekaj zaslužili ali da bi sebe rešili,
zagotovili. Kajti »Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor
pa ga bo izgubil, ga bo rešil.« Mnogi
bodo prišli s prtljago in govorili »S teboj smo jedli in pili in po naših ulicah
si učil.« Ali če postavimo v današnji
čas: Hodili smo k verouku in prejeli
smo vse zakramente. Ohranjali smo
krščanske vrednote …
Prizadevajte si, da vstopite … Si
boš prizadeval iz sebe in iz strahu za
sebe. Ali si boš prizadeval, da postaneš majhen. Ko boš spet majhen, bo
Bog lahko deloval po tebi in se odkril
drugim. In tako boš lahko prišel skozi
ozka vrata.
župnik

ŽUPNIJSKO
ROMANJE
Odhod v soboto ob 6. uri
iz Črnič, avtobus pobira skozi Gojače, Selo, Vrtovin, Potoče,
Dobravlje. Gremo tudi z drugim
avtobusom. Pridružili se bodo romarji iz župnije Batuje. Prispevek
za vse skupaj s kosilom (prevoz,
kosilo, dva ogleda z degustacijo)
35 € na osebo (če zapolnimo avtobus), brez kosila 24 €.
Obiskali bomo Brestanico (slovenski Lurd, tu bomo imeli romarsko
mašo), Bizeljsko - Bukovje (Lea
Babič, kmetica leta 2015, zbirka
majolk, jaslice iz medenega te-

sta …), Svete
gore nad Sotlo, Repnice
(vinske kleti
v kremenčevem pesku).
Hoje ne bo. Samo do cerkve na
Svetih gorah 5-10 minut in tudi
tam bo prevoz z avtomobilom za
tiste, ki boste želeli.
Vračamo se ok. 20. ure.
PRIPRAVA NA BIRMO
Hvala vsem, ki ste kakor koli
sodelovali in pomagali pri naši
skupni pripravi na
poti. Starši in birmanci so vam še
posebej
hvaležni
za zelo velikodušne
darove. Pri maši 1.
septembra se bodo
še posebej zahvalili za vas. Skupaj ste v Vrtovinu,
Črničah in Kamnjah za prevoz darovali kar 923,90 €.
S tem ste pokrili velik del stroška
za prevoz. Na poti je bilo 35 birmancev (skupaj s šestimi iz župnije Batuje) in 12 spremljevalcev.
Bila je res lepa priprava, doživeli
smo povezanost v skupni in izkusili živo Cerkev različnih jezikov,
videli skupnosti, kjer skrbijo za
zapuščene otroke in mlade, ki so
pristali v odvisnostih, slišali življenjske zgodbe …
Naj bo priprava na birmo pot
medsebojne povezanosti in molitve. Birma bo v soboto po veliki
noči, 18. aprila.

BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
bomo imeli že v nedeljo, 1.
septembra. Pri maši bomo prosili blagoslova na vseh poteh šolskega in veroučnega leta. Otroci
in starši lahko pri maši sami kar
pridete in spontano poveste kakšno prošnjo ali zahvalo.
VEROUK
bomo začeli prvi teden septembra s srečanji po urniku in
spovedjo.
V tem tednu lahko pridete po
zvezke, lahko jih vzamete tudi
sami v Zvončku. V Črničah bom
na voljo v župnišču v četrtek
med 17.30 in 18.30, v Kamnjah
v torek, sredo, četrtek in petek
pred mašo ali čez dan po dogovoru. Veselimo se novih obrazov v skupinah ter lepih srečanj
in doživetji v tem letu.
KRST OTROK
bo v Črničah v nedeljo, 8. septembra. V Kamnjah po dogovoru. Starši, ki želite krst, se še
lahko pridružite.
Priprava za starše prvega otroka bo v torek, 3. septembra, v
Šturjah.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 8. septembra, v Šturjah, v Postojni pa vikend priprava 13. septembra.
SHOD SVETEGA HIERONIMA
Peti shod v Hieronimove letu bo
v Topolovcu pri Sočergi v Istri v
soboto ob 17. uri. Po maši predstavitev in predavanje.

Iz nagovorov papeža
duhovnikom
sobota, 27. maja 2017

Za duhovika velja: Bolj ko posnemamo Jezusov stil, bolje bomo opravljali svoje delo pastirjev.
Jezusi je bil vedno na poti. Evangeliji
nam ves čas govorijo o Jezusu, ki je
na poti, sredi ljudi, sredi množic. Če
si predstavljamo njegov dan, lahko
rečemo, da je večino časa bil na cesti, na poti. Bil je blizu ljudem, blizu
jim je bil v problemih, ni se skrival.
Skril se je velikokrat zvečer, zato da
bi molil in bil z Očetom.
Jezus ni bil v naglici, a vendar ni bil
nikoli pri miru. Duhovnik se ne sme
bati gibanja, premikanja, razpršenosti svojega časa.
Strah pa ga mora biti statičnega
življenja. Življenja duhovnika, ki
ima vse dobro rešeno, vse urejeno,
strukturirano, kjer je vse na svojem
mestu, točen delovni čas … Bojim se
statičnega duhovnika.
Morda je župnik dober podjetnik. A
vprašanje je, ali je kristjan, ali živi v
krščanskem stilu, ali pa je sicer dober
človek, živi pa v podjetniškem stilu.
Jezus je vedno bil človek ulice, hoje,
odprt za Božja presenečenja. Duhovnik pa, ki ima vse načrtovano in
strukturirano, je običajno zaprt za
Božja presenečenja in izgubi veselje.
»Ali sem človek srečevanja, človek
poti, človek poslušanja? Ali dopustim, da sem utrujen zaradi ljudi?
Takšen je Jezus. Ni imel obrazcev.
Jezus se je jasno zavedal, da je njegovo življenje za druge – za Očeta in
za ljudi, ne zanj.

