Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 9.,

Pulherija,
cesarica

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 57

GOJAČE ob 19.00
za †† redovnico Gabrijelo,
Stanka in Niko Rebek, p. n.
Gojače 36
ČRNIČE ob 19.00
za †† Pavlo in Karla Valiča ter
†† starše Leban, p. n. Čniče 61

sreda, 11. 9.,
Prot in Hiacint,
mučenca

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Tomažiča,
Skrilje 50

MALOVŠE ob 19.00
za † Harija Fajt in †† iz
družine Fajt, p. n. Malovše 16

četrtek, 12. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Gerželj in Čermelj,
Kamnje 46

RAVNE ob 19.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Ravne 3

Peter Klaver,
misijonar

torek, 10. 9.,

Marijino ime

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo za prehojenih
60 let, Rustja, Skrilje 72a

v Črničah večerna adoracija od
20.30 do 21.00 (srečanje za starše)

petek, 13. 9.,
Janez Zlatousti,
škof in cerkveni uč.

VRTOVIN ob 19.00
po namenu,
Vrtovin 71b

ČRNIČE ob 19.00
za †† Mira in Renato Rijavec,
p. n. Črniče 54

sobota, 14. 9.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Viktorja Kodriča,
Skrilje 27

ČRNIČE ob 19.00
za † Lucijana in †† starše
Krkoč, p. n. Gojače 3č

Povišanje sv. Križa

na Sv. Gori ob 10.30
za duhovne poklice
ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 15. 9.,
nedelja svetniških
kandidatov;
Žalostna Mati Božja

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Vodopivec, Kamnje 6a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Janka in †† Kosovel, p. n. Črniče 84a
KAMNJE ob 10.30
za † Vido Mervič, p. n. Vrtovin 75

triindvajseta nedelja med letom;
Marijino rojstvo
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Razumljiva govorica
Tisti čas so z
Jezusom potovale velike
množice.
Obrnil se je
in jim rekel:
»Če kdo pride k meni
in ne zavrača svojega očeta,
matere,
žene, otrok,
bratov,
sester in
celo svojega
življenja,
ne more biti
moj učenec.
Kdor ne
nosi svojega križa in
ne hodi za
menoj, ne
more biti
moj učenec.«
(Lk 14,25–27)

 Za konec
BODOČNOST – Janezek je še v socialističnih časih prišel iz šole. Oče: »Kaj ste se danes učili?« Janezek:
»Pripovedovali so o komuni, o predsedniku, o delovni sili, o bodočnosti … in nič nisem razumel.« Oče: »Ti bom
pa jaz razložil. Komuna je kot naša hiša. Predsednik sem jaz, delovna sila je naša mama, naša bodočnost pa
je tvoj mali bratec v zibki.« »Aha sedaj razumem.« Popoldne Janezek doma varuje malega bratca in naenkrat
prihiti na polje k očetu: »Hitro pokliči delovno silo, naša bodočnost se je podelala, da cela komuna smrdi.«
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
2 Mz 32,7–11.13–14
1 Tim 1,12–17
Lk 15,1–32

Živel je glasbenik, ki je bil pravi mojster na svojem glasbilu.
Ob njegovem igranju so bili ljudje tako prevzeti, da so začeli
plesati. Po naključju je prišel mimo tudi neki gluh človek. Videl
je, kako vsi navdušeno plešejo in je začel plesati tudi on.
Nekaj podobnega se dogaja s prenosom vere. Na obrazih, v
kretnjah in besedah lahko tudi gluhonemi ali pa nepismeni razume jezik. O tem govori danes prvo berilo iz Knjige modrosti.
Današnji človek je namreč včasih kakor gluh za to, kar je Božje. Molitev, sveta maša, spoved, branje Svetega pisma, iskanje
Božje volje, odpoved, križ … To je danes popolnoma nemoderno.
Za mnoge kakor že z drugega planeta. Ali pa iz drugega stoletja.
Pred tem drugim planetom se danes znajdete na primer starši,
ko se je treba doma bojevati za to, da bodo otroci šli k maši. Ali
pa navada, da se boste doma skupaj usedli in molili. In vendar
vas izzivam: kar bodite čudni, kar bodite z drugega planeta.
Čeprav ne vi ne jaz kot duhovnik nismo tisti odlični glasbenik, ki
bi znal tako izvrstno igrati, da bi ljudi kar pritegnilo. Nasprotno,
marsikdaj ste in smo čudni, nezanimivi, zateženi in z drugega
planeta. Tudi Jezus je bil v očeh poslušalcev čuden: Kdor se ne
odpove, kdor ne vzame križa …
Toda ali je res treba, da smo vedno zanimivi, izredni, privlačni?
Seveda bi bilo laže za nas, ko bi vsa okolica navdušeno živela
vero. In ko bi bilo pri maši vedno živo in zanimivo. Ko bi množice
šle za Jezusom …
Zgodba o glasbeniku
pove nekaj povsem drugega. Glasbenik je Kristus.
Mi pa naj bi začeli najprej
plesati. Kar plesati! Mladi
in drugi, čeprav »gluhi«,
bodo prebrali govorico
plesa. Svetega Duha vere
ni mogoče posredovati.

Plesati začneš, ker te vname lepota.
Brez In k temu bi vas letos rad povabil.
»Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je …« Jezus je kar malo
zaskrbljen, ker jih je toliko. Mi, nasprotno, si želimo množic. In če jih
je malo, postanemo malodušni. Jezus
se ustavi in obrne. Ne reče: »Če pridete k meni,« ampak: »Če kdo pride
k meni …« V sebi je treba sprejeti in
se odločiti. To je osebna odločitev, ne
odločitev črede. Ista množica na poti
je kmalu za tem vzklikala na drugi
strani: »Križaj ga!«
Bati bi se torej morali množic, ki bi
kar tako šle za nami. In ker teh množic prav danes zaenkrat ni več, je to
velika priložnost. Priložnost, da se res
vsemu odpovemo. Vsemu, na kar bi
se naslanjali. Tudi svojim predstavam
in neizpolnjenim pričakovanjem.
Treba pa bo »preračunati stroške«.
Brez odpovedi raje ne iti za Jezusom.
Te odpovedi pa so danes zelo konkretne in tudi boleče. Odpoved nedeljskim
tekmam, televizijskim oddajam in podobnim preizkušnjam, ki nas oropajo
krščanske nedelje. Preizkušnje so del
vere. Brez resne odpovedi se danes
rajši ne podajaj za Kristusom.
župnik

»MIDVA V BOŽJEM NAČRTU«
Priprava na zakon se začne danes ob
16. uri v Šturjah.
VEROUK
Je ta teden reden po urniku.
Prvošolci se dobimo skupaj s starši v
četrtek ob 17.30, skupaj v Kamnjah.
Lepo vabljeni, da se pridružite in
starši poskrbite za krstno milost svojih otrok.

PEVSKE VAJE
Pevske vaje za otroke
bodo v petek ob 18. uri
v Kamnjah v učilnici. Vabljeni prav vsi otroci. To
bo priložnostni zborček.
Vaje bodo predvidoma vsak tretji petek v mesecu. Tudi mladi pridite pomagat.
V Črničah lepo vabljeni k otroškemu
pevskemu zboru in hkrati mavričnim
srečanjem ob nedeljah po maši.
Vabljeni tudi tisti, ki letos na novo
vstopate v šolske klopi. »Kdor poje,
dvakrat moli.«
SREČANJA ZA STARŠE
bodo septembra ob četrtkih kar v cerkvi. Vsi namreč
potrebujemo predvsem počitek in umiritev.
Ta četrtek vabljeni starši birmancev
iz obeh župnij. Dobimo se v Črničah
ob 20. uri. Kratek pogovor na začetku, potem ostanemo na adoraciji do
21. ure.
Naslednji teden (19. 9.) srečanje za
starše 5., 6. in 7. razreda za obe župniji ob isti uri v četrtek.
2. 3. in 4. razred tudi skupaj predvidoma v četrtek, 26. septembra.
Prosim, da ta srečanja vzamete resno.
Ko le morete, povabljena oba. Le povezani tudi z molitvijo bomo laže živeli
napetosti sodobnega ritma življenja.
BIRMANCI
Izročitev Svetega pisma in skriti molivci. Od nedelje, 15. 9., naprej ste
spet povabljeni, da postanete skriti
botri, molivci za enega birmanca ali
birmanko in njuno družino. Lahko pridete po podobico in dobite ime.
Starši boste v nedeljo mladim izročili
Sveto pismo s posvetilom na njihovo
življenjsko pot. Sveto pismo nas bo
spremljalo na poti do birme.

MLADINSKO SREČANJE
Vabljeni, da se v petek ob 20. uri
zberemo v Kamnjah pri krajši molitvi in pripravi na Stično. Povabljeni
vsi, tudi tisti, ki ne greste v Stično. Po molitvi v cerkvi
si bomo ogledali nekaj
utrinkov in krajši film.
GREMO V STIČNO
Zbranih nas je že 12.
Mladi, povabite še druge, da doživimo lepo
izkušnjo Stične, ki bo
letos v soboto, 21. septembra.
Ne zamudite te izkušnje. Program
»Tukaj sem, zgodi se« bo tekel na
več krajih za mlajše in študente.
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
MOLITVENI DAN
za duhovne poklice bo to soboto, 14. septembra, na Sveti Gori.
Program: 8.00 molitev križevega
pota s Prevala; 9.30 molitvena ura
v baziliki in srečanje strežnikov v
kapeli; 10.30 sveta maša; 13.00
koncert.
SREČANJE ŽPS
Člani ŽPS računajte, da se kratko
dobimo: v Kamnjah v ponedeljek,
16. 9., po maši, v Črničah v ponedeljek, 23. 9., ob 20 uri.
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Veseli smo vsakega, ki se odloči za
to pot poglabljanja vere in širjenje

znanja. Letos bo šola v Kopru (katehetska smer) in Vipavi (biblična smer). Vpis
do 20. septembra. Za predstavitev in
pojasnila pokličite s. Jano 068 648 478
ali pišite kps.rkc.si/skofija-koper
NABIRKE
V nedeljo, tretjo v septembru, bo spet
namenska nabirka za zvonik v Kamnjah
in okna v Črničah.
Na šagri v Gojačah smo za ureditev
zvonjenja zbrali 523,91 €. Hvala vsem
darovalcem.
POJASNILO
Duhovniki vipavske dekanije ugotavljamo, da z izjavo primorskih duhovnikov
v zvezi z domnevno odstranitvijo imena
skladatelja Vinka Vodopivca s pročelja
Glasbene šole Ajdovščina nimamo nič.
Za protestno izjavo, pod katero piše
tudi »duhovniki z Vipavskega«, smo izvedeli šele, ko je bila ta objavljena.
Izjave torej nobeden izmed nas ni podpisal. Posamezniki so pismo na lastno
pobudo brez naše vednosti napisali in
objavili. Nad tako grobo zlorabo našega
imena in načinom pisanja smo zgroženi.
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Voditelji Delavnic molitve in življenja
ponovno pričenjamo s svojim delom.
Delavnice vedno obrodijo trajen sad.
Nekaj možnosti v bližini:
Šempeter pri Gorici, uvodno srečanje
v četrtek, 12. 9., ob 19.30 v župnijski
dvorani; inf.: 031 359 584 (Vesna);
Vipava, uvodno srečanje v torek, 17.
9., ob 19.30, v veroučni učilnici; info:
Nada 051 422 146, Irena 051 312 335;
Šturje, uvodno srečanje v soboto, 21.
9., ob 19.10 (po sv. maši) v župnišču;
info: Martin 051 364 549.

