Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 9.,

dvaindvajseta nedelja med letom
KAMNJE ob 19.00
za †† Slokar, Pivec in
Batagelj, p. n. Kamnje 12

GOJAČE ob 19.00
za † Jožefa Bratina,
p. n. Gojače 8

Gregor Veliki,
papež

VRTOVIN ob 19.00
za † Dorico in †† starše
Vodopivec, Vrtovin 48

ČRNIČE ob 19.00
za † Pavlino Paljk, v zahvalo

sreda, 4. 9.,
Rozalija Sicilska,
spokornica

SKRILJE ob 19.00
za † Stanislava Možina,
Skrilje 83

MALOVŠE ob 19.00
za † Vijolico Cigoj,
p. n. Malovše 32

četrtek, 5. 9.,
mati Terezija,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 2
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 19.00
za †† Pirjevec,
Vrtovin 27a
od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

RAVNE ob 19.00
po namenu

SKRILJE ob 8.00
za †† Katarino in Maksa
Kravosa, Skrilje 77
od 7.30 spoved in češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico in †† starše
Fišer, p. n. Črniče 24

Marjeta,
devica in mučenka

torek, 3. 9.,

prvi petek, 6. 9.,
Favst,
mučenec

prva sobota, 7. 9.,
Regina,
devica in mučenka
TRIINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 8. 9.,
Marijino rojstvo –
mali šmaren

v Črničah večerna adoracija
od 21. do 22. ure, možnost za
spoved in pogovor
ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† sorodnike,
p. n. Malovše 38
od 18.00 možnost
za spoved in češčenje

VRTOVIN ob 7.00
za † Srečka Lisjaka, Vrtovin 71a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo krst otrok
za žive in †† Štrancar, Gojače 3a
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo za 10 in 40 let zakona, p. n. Kamnje

 Za konec
OPOROKA – Toneta je ugriznil stekel pes. Zdravnik mu da injekcijo in ga opozori, da lahko kljub cepljenju
zboli za steklino. Tone se usede in začne nekaj pisati. Zdravnik je radoveden: »Oprostite, a pišete oporoko?«
»Ne, ne. Ne pišem oporoke. Pišem seznam ljudi, ki jih bom ugriznil.«
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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Prijatelj, pomakni se više
Kadar si
povabljen,
pojdi in sédi
na zadnje
mesto,
da ti reče
tisti, ki te
je povabil,
ko pride:
'Prijatelj,
pomakni se
više!' Takrat
boš počaščen vpričo
vseh, ki so
s teboj pri
mizi; kajti
vsak, kdor
se povišuje,
bo ponižan,
in kdor se
ponižuje, bo
povišan.«
(Lk 14,10–11)

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo

Mdr 9,13–18b
Flm 1,9–10.12–17
Lk 14,25–33

Spominjam se dekleta, ki je pogumno prisluhnila navdihom
Svetega Duha in sprejela pomembno poslanstvo. Mnogi so ji
začeli metati polena pod noge, ji dajati nalepke, ji očitati, da
»se grebe« … Pravo ponižnost je pokazala potem, ko je kljub
vsemu zaupala in vztrajala. Zakaj? Vedela je, da bo Bog nekoč
poskrbel, da pride na dan prava podoba. Sodelovanje z njim ji
je bilo pomembnejše od trenutne podobe pred drugimi.
Priznam. Tudi mene premami, da se v kakšni cerkvi ali dvorani rajši usedem bolj zadaj. Ne bom silil v ospredje, si mislim,
kot verjetno še marsikdo. Seveda se vedno najdejo tudi taki,
ki želijo biti spredaj, da bi bili pomembni. Toda za večino je
sedeti zadaj lažje, ker tam nisi izpostavljen. Verjamem, da
tudi mnogi starši z zakoncem ali otroki ne želite sesti bliže k
oltarju, ker se tam ne počutite ali ker ne bi želeli, da kdo to
narobe razume.
Vendar je vprašanje, kdaj gre za bolj pristno ponižnost. Ni
morda resnična ponižnost, ko se izpostaviš in s tem pomagaš še drugim priti bliže? Evangeljski odlomek o izbiranju sedežev kar takoj povežemo s ponižnostjo. Vendar ne gre za
našo običajno podobo ponižnosti. Nekateri bodo tudi veroučno
leto sprejemali kot ponižno umikanje v ozadje. Vsi se kdaj
znajdemo v zanki: raje ne preveč spredaj, raje bolj v sredini.
Vse stvari raje na mero, tudi vero na
mero. Toda Jezus s temi sedeži pove
nekaj več.
Ko rečem: moram biti ponižen, s
tem že razodenem trgovsko logiko.
Če bom ponižen, bom zavarovan kot
posameznik. Ko pa svojo vero razumem kot sodelovanje pri veliki Božji
zgodbi, ni več trgovine. Vera ni več v
tem, da bom nekaj naredil in potem
nekaj dobil.

Tako želim, da bi v prihodnjem
veroučnem letu med nami ne bilo
trgovanja, ne preračunljivosti, ne
oziranja na druge … ampak nekaj
svežega. Če kaj potrebujejo otroci
in mladi, potrebujejo izkušnjo, da so
ljubljeni zastonj. To je bistvo evangelija. Bog sam se je najprej usedel
na zadnje mesto. Odpovedal se je
svoji volji in omogočil, da lahko mi
postanemo del njegove zgodbe, njegovega načrta. In ni tako zamujene
ali zgrešene tvoje in moje zgodbe,
da je on ne bi mogel vključiti v svojo
zgodbo.
Mnogi poslednji bodo prvi. Mnogi, ki so svojo zapravljeno preteklost prepustili Bogu, bodo na koncu
»spredaj«, bodo »del telesa«. Mnogi, ki bodo svoje zvesto služenje
zadrževali le v svoji religiozni banki, bodo ostali posamezniki in ostali
zadaj.
Zgodba o sedežih je torej zgodba o
sodelovanju in služenju.
župnik

SHOD V LOGU
danes ob 17. uri. Od 16. ure spoved. Tema: Svetost v današnjem
času.
VEČERNE MAŠE
odslej ob 19. uri. V Kamnjah
bodo zaradi veroučnih ur letos
ostale ob tej uri tudi v zimskem
času. Jutranja nedeljska v septembru še ob 7. uri.
ZAKONCI
Danes na Sveti Gori ob 16.00
sveta maša s priprošnjo za blagoslov naših srečanj v prihajajočem
šolskem letu.

VEROUK IN SPOVED
Urnik in druga
sprotna
obvestila najdete na
spletni strani. V
tem tednu začnemo z veroukom skupaj
s spovedjo po
urniku.
Prvi
razred začne v četrtek, 12. septembra. Vabim mlade družine, da
vpišete otroke k verouku ter jim
omogočite izkušnjo vere in povezanosti. Moč krsta deluje iz povezanosti s telesom Cerkve.
Hvala katehistinjam, ki boste tudi
v tem letu sodelovale, in staršem,
ki boste podpirali otroke s svojim
zgledom.
Zvezke lahko pridete iskat prej ali
jih dobite kar pri verouku.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom (redna mesečna spoved). Bolnike in starejše obiskujem v petek dopoldne v Črničah in
v soboto v Kamnjah.
ČEŠČENJE
Vabljeni k adoraciji v tišini in ob
glasbi ob četrtkih zvečer. Traja
eno uro, vendar lahko vsak pride
in gre, kadar želi.
KRST OTROK
V nedeljo ob 9. uri
bo med sveto mašo
v Črničah prejela sveti krst Neža
Štrancar, hči Jerneja in Ane iz Gojač.

PRIPRAVA NA KRST OTROK
Priprava za starše prvega otroka bo v torek, 3. septembra,
ob 20. uri v Marijinem domu v
Šturjah.
PRIPRAVA NA ZAKON
se
začne
v
nedeljo,
8.
septembra, v
Šturjah, v Postojni pa vikend priprava 13.
septembra.
GREMO V STIČNO
V petek še ni
mladinskega srečanja, se pa čim
prej javite za
Stično
mladih,
ki bo v soboto,
21. septembra.
Lanski birmanci in drugi mladi
ne zamudite te izkušnje. Med
drugim bo letos gostja s. Katia
Roncalli. Za avtobus se prijavite
do torka, 17. septembra. Odhod
bo ob 7.00 iz Ajdovščine. Denar
za prevoz, 9€, oddate doma,
vstopnino, 5€, na avtobusu. Dijaki, študentje ter mladi v poklicih, vabljeni v Stično. Več na:
www.sticna.net

PASTORALNI TEČAJ
bo v torek, 3. septembra, od 9.
do 13. ure v prostorih novega
doma Morska zvezda v Strunjanu. Tema priprava na birmo.
Lepo vabljeni.

SREČANJE KARITAS V LOGU
Ob godu naše vzornice svete matere Terezije bo v četrtek, 5.
septembra, ob 17. uri
v Logu sveta maša in
srečanje sodelavcev,
dobrotnikov in vseh ljudi dobre volje.
Mašo bo daroval škof dr. Jurij Bizjak.
Blagoslovil bo podobe sv. matere
Terezije, ki jih bomo odnesli v Centre karitas po vsej koprski škofiji.
Po maši bo kratek recital, ki ga bo
ob glasbi izvedel avtor podobe slikar Jože Bartolj. Lepo vabljeni.
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Tudi letos se lahko odločite za pot
15 delavnic v bližini. V Sežani bo
uvodno srečanje v torek, 3. septembra, ob 19. uri; inf. br. Marjan
041 233 720, Sonja 051 435 877;
na Otlici v sredo, 4. septembra, ob
19.30 (po sv. maši); info: Magda
031 893 457; v Šempetru pri Gorici
v četrtek, 12. septembra, ob 19.30
v župnijski dvorani; info: Vesna 031
359 584.
MOLITVENI DAN
za duhovne poklice bo v soboto,
14. septembra, na Sveti Gori.
MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE
že sedaj vabi na prireditev ob začetku »Izrednega misijonskega meseca oktobra 2019« v soboto, 28.
septembra, na Svetih Višarjah.
Ob 10. uri bo sv. maša v cerkvi Višarske Matere Božje, somašujejo
misijonarji).

