URNIK VEROUKA

Predvideni termini,
da boste starši
lažje in čim prej
prilagodili ostale
obveznosti!

KAMNJE

1. r.
2. r.
3. r.
4. in 5. r.
6. in 7. r.
8. in 9. r.

petek ob 16.00
petek ob 17.00
poned. ob 16.00
sobota ob 9.00
poned. ob 15.00
poned. ob 17.00

ČRNIČE

1. r.
2. r.
3. in 4. r.
5. in 6. r.
7. in 8. r.
9. r.

poned. ob 16.30
torek ob 17.00
poned. ob 15.30
torek ob 14.00
torek ob 15.00
torek ob 16.00

V nedeljo, 5.9. se za nujno potrebne spremembe urnika dobimo s starši na kratkem
sestanku v obeh župnijah pred cerkvijo takoj po drugi maši.
Nameni svetih maš:

KAMNJE ob 7.45
29. 8.
za †† Brecelj in Bratina,
22. NAV. NEDELJA Vrtovin 55
Mučeništvo J. Krstnika KAMJE ob 10.30
za † Jožeta Rijavca,
šagra sv. Jerneja
v Gojačah
Kamnje 5
ponedeljek, 30. 8. KAMNJE ob 19.00
Feliks (Srečko), muč. za † Marijo Rovetto, roj.
Vodopivec, Kamnje 32
torek, 31. 8.
VRTOVIN ob 19.00
Rajmund, redovnik za † Marja Lozarja,
Vrtovin 128
SKRILJE ob 19.00
sreda, 1. 9.
Egidij (Tilen), opat
za †† Marijo in Mirka Kravosa,
Skrilje 52
četrtek, 2. 9.
KAMNJE ob 19.00
Ingrid, redovnica
po namenu Brecelj,
Vrtovin 71b
VRTOVIN ob 19.00
prvi petek, 3. 9.
Gregor Veliki, pp. in za †† Jožefa in Antonijo
c. uč.
Čermelj, Vrtovin 57a
od 18.30 spovedovanje po maši
češčenje Najsvetejšega
prva sobota, 4. 9.
SKRILJE ob 8.00
Rozalija, (Zala), dev. za † Jožefa Lozarja,

Skrilje 56
SKRILJE ob 7.45
5. 9.
za † Ljudmilo Rovtar,
23. NAV. NEDELJA Skrilje 76
angelska
KAMJE ob 10.30
za † Srečka Lisjaka,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja,
Gojače 36
GOJAČE ob 19.00
za † Ljuba Bavčarja,
Gojače 3b
ČRNIČE ob 19.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, Črniče, p. n. d.
MALOVŠE ob 19.00
za † Niko Rebek,
Malovše 12
ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzeta Podgornika
Črniče ob 19.00
za † Iva Lebana in ++ starše,
Črniče 79
Uro pred sveto mašo spovedovanje
in češčenje Najsvetejšega

RAVNE ob 19.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. Ravne
ČRNIČE ob 7.30
za †† Pavlo in Karla Valiča,
Črniče 62a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

 Za konec
VIŠINA - Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka šola? On ji odgovori "dva metra."
Učiteljica: "In zakaj ravno toliko?" Učenec: "Ker jo imam čez glavo."
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20, http://kamnje.net;
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
22. navadna nedelja, 29. avgust 2010
»Tistemu, ki
ga je povabil,
pa je govoril:
'Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne
vabi ne prijateljev ne
bratov ne sorodnikov ne
bogatih sosedov, da te
morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš
gostijo, povabi uboge,
pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti
ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob
vstajenju pravičnih'«
(Lk 14, 12–14).

Ponižno in možato
v nove začetke

Starši, učenci, oznanjevalci, vzgojitelji
stojimo pred novim začetkom: šola,
verouk, srečanja, usklajevanje časa,
obveznosti … Kdor se je v srcu odločil in
z veseljem začel, je več kot pol dela že
opravil. Saj veste: Pesimist začne dan z
molitvijo: »O moj Bog! Jutro!«, optimist
pa s skoraj istimi besedami: »Dobro jutro,
moj Bog!« In tako je tudi v življenju. Na
iste dolžnosti lahko pogledamo s takim
ali drugačnim pogledom. Dolino povsem
drugače vidimo, če se potrudimo in
nanjo pogledamo od zgoraj.
In to je moj pozdrav in moja želja za
vas, dragi župljani. Med vas prihajam
z živo vero, da je Kristus tudi danes
med nami živ, da nam je blizu in deluje.
Verovati vanj pomeni prav to, da lahko
odslej vse gledaš v novi luči. V teh ne
ravno lahkih časih vam privoščim take
močne vere! Hvala za vaš topli sprejem.
Med vas ne prihajam kot serviser ali
uradnik, ne kot uslužbenec za določeno
število ur na teden. Ker se duhovniki
ne pošiljamo sami, ampak se damo na
razpolago, kot se dasta na razpolago
mož in žena, sem med vami ves in z
vsem srcem.
Jezus to nedeljo govori, naj si rajši
izbiramo zadnje sedeže, naj bomo raje
ponižni. Ne gre za narejeno ponižnost,
Odlomki Božje besede na 23. nav. ned.: ki se boji in je vedno v ozadju. Te
1B: Mdr 9,13-18; 2B: Flm 9-10.12-17; Jezusove besede razumem bolj kot
Ev: Lk 14,25-33
zelo odločno svarilo: pred njim nič ne



pomenijo veze in poznanstva,
vpliv in prebrisanost, kot to, žal,
velja danes po mnogih službah.
Zato v njegovi Cerkvi pred njim
šteje le pristna vera in človeška
iskrenost.
Kot duhovnik med vami
začenjam s ponižnostjo, ker vem,
da nisem »središče sveta« in ni
vse odvisno od mene. Hkrati pa
prihajam kot pastir, ki mu je za
čredo mar in mora biti zato sicer
odprt, vendar tudi premočrten.
Zdi se mi, da ne izbirati prvih
sedežev po Jezusovo pomeni biti
do vseh enak.
V prvih dneh me je veliko še
ne končanega dela držalo v
župnišču in mi še ni uspelo, da bi
prišel več med vas in vas pobliže
spoznaval. Vsakega srečanja
sem vesel.
Prvo nedeljo vas nisem
hotel
moriti
z
daljšim
govorjenjem o sebi. Naj nam k
medsebojnemu spoznavanju
pomaga še nekaj osebne
predstavitve. Doma sem
s slikovite planote, iz
župnije Šentviška Gora.
Otroštvo sem preživljal na
kmetiji in za to izkušnjo sem
Bogu in staršem zelo hvaležen.
Še v mladosti sem v nesreči
zgubil očeta, pozneje pa še
šestnajstletno sestro. Čeprav
sem imel drugačne načrte, me je
Bog vztrajno iskal. Upirati sem
se mu nehal pri enaindvajsetih
letih in »z zamudo« vstopil
v malo semenišče. Izkušnja
preprostega vsakdanjega dela,
pa tudi preizkušnje so zame
sedaj zelo dragocene. Imam še
mamo, staro mamo in sestro, ki
ji je bolezen tudi že vzela moža.
Dve nečakinji z družinama prav

sedaj pričakujeta otroka.
Z velikim veseljem sem se
pripravljal na duhovništvo. Kot
diakon sem eno leto deloval v
Komnu na Krasu, po novi maši leta
2000 sem si kot kaplan nabiral
izkušnje tri leta v Tolminu in dve v
Idriji. Leta 2005 sem postal župnik
v Sp. Idriji, od koder se po komaj
štirih letih ni bilo lahko posloviti.
Ker sem si pustil naložiti dodatno
breme in sem v razdajanju premalo
poskrbel zase in svoje zdravje,
sem moral popolnoma odklopiti
nove obveznosti v Novi Gorici. Imel
sem sobotno leto in pomagal v
župniji Podnanos. Tako sem sedaj
lahko prišel med vas zdrav, spočit
in duhovno prenovljen.
Sedaj sem popolnoma vaš in
računam, da me bo po dosedanji
razpoložljivosti predstojnik pustil
med vami za daljši
čas. Rad in z veseljem
sem duhovnik. Poleg
rednega dela v župniji
rad namenim čas tudi
širšim potrebam, zlasti
za družine in mlade.
Ob
nedeljah
in
praznikih
bom
rad
sprejel povabilo na kosilo, ki bo
hkrati priložnost, da čim prej
spoznam župljane obeh župnij.
Med vami želim biti predvsem
odprt navdihom Svetega Duha.
Še posebej pa želim biti odprt za
sodelovanje v čim širšem krogu
sodelavcev. V župnijskem domu
ste vedno dobrodošli. Kadar me
ne boste mogli dobiti doma ali na
domači telefon, me lahko mirno
pokličete na številko osebnega
telefona, ki je natisnjena spodaj.
Naj Kristus predvidi in blagoslovi
naše skupno delo!
župnik

OBVESTILA:
• Danes (29. 8.) popoldne
vabljene družine in seveda
vsi drugi, tudi brez otrok,
da se skupaj odpravimo
skozi rove vojaških kavern proti vrhu
Svete Gore. Prevoz z lastnimi avtomobili. Dobimo se ob 15h na parkirišču pred
Sivim Čavnom v Potočah in ob 15.15
pred pošto v Črničah. Lahko počakate
tudi pod Sveto Goro, pot se začne pri 10.
postaji križevega pota (na ostrem ovinku
z betonsko ograjo). Na vrh prispemo na
grgarski strani, odpravili se bomo k Frančiškovemu znamenju in cerkvi. S kratko
molitvijo se bomo Svetogorski priporočili
za novo pastoralno leto. Zaključili bomo pri
cerkvi z malico iz popotne torbe, vsak naj
doda kaj malega »za skupno mizo«.
S seboj vzemite kakšno ročno svetilko in
primerno obutev. Laže se boste izogibali
buškam, če bo glavo varovala kolesarska
čelada, ni pa nujna. Pot ni dolga; če bodo
tla premokra, bomo šli na vrh po gozdu.
• Priložnost za spoved - prvi petek
V Vrtovinu priložnost za spoved in pol
ure pred mašo, po maši kratko češčenje Najsvetejšega, litanije in blagoslov.
V Črničah v petek eno uro pred mašo
spoved in češčenje Najsvetejšega.
• Srečanje žup. pastoralnega sveta v
Črničah v ponedeljek, 30. 9 ob 20h. Z
župn. Gospodarskim svetom pa se v
Črničah dobimo v četrtek, 2. 9. ob 20h.
• Obisk starejših in bolnih
Sporočite med tednom, če želite obisk
in zakramente za svojce to soboto po
dogovoru.

bim na prvo srečanje v Kamnjah v soboto, 4. 9. ob 20. uri v učilnici. V Črničah
se dobimo teden kasneje. Povej naprej!
Že sedaj si rezervirajte soboto, 18. 9., za
našo skupno pot v Stično!
• VEROUK – VEROUK – VEROUK
Starše otrok prvega razreda vabim k
vpisu k verouku. Tako se bomo bolje
spoznali. V Črničah bo vpis v petek,
3. 9., od 16.30 do 18.00 v učilnici, v
Kamnjah pa petek, 3. 9., od 15.00 do
16.00 in v soboto, 4. 9., med 9. in 10.00
v župnijskem domu.
Ob vpisu dobite bogoslužni zvezek in
učbenike. Nekateri višji razredi bodo zaradi
kombinacij prejeli učbenike šele pri verouku. Tudi starši drugih otrok lahko v tem
času pridete po učbenike in k »spoznavnemu vpisu«.
• Spoved za veroučence
V Kamnjah bo spoved v soboto, 4. 9.:
4.–6. razred ob 17. uri, 7.–9. razred ob
18. uri. Že v soboto prinesite podpisana
spričevala. Takoj po spovedi se v Kamnjah
dobimo na igrišču za kratko tekmo v rokometu do 19. ure. V Črničah bo spoved
naslednjo soboto.
• Veroučencem zelo priporočam Mavrico, letna naročnina je 29 €.
• Katehetska nedelja
Skupaj bomo prosili za modrost, medsebojno povezanost in vztrajnost. V Črničah bo sv. maša ob začetku veroučnega
leta 12. 9., v Kamnjah pa 19. 9. K tej
sveti maši prinesite svoje šolske torbe za
blagoslov.
Pred nami je:

• torek, 7. 9. – začetek skupne priprave na
krst otrok v Šturjah
• MLADI – MLADI – MLADI
• sobota, 11. 9. – molitveni dan za duhovne
Mladinski pevski zbor v Kamnjah: vaje poklice na Sveti Gori
bodo v soboto, 4.9. ob 19h. Mladinsko
• sobota, 18. 9. – Srečanje mladih v Stični
• nedelja, 26. 9. – šagra sv. Mihaela v Kamnjah
srečanje: Vse mlade že sedaj lepo va-

