KAMNJE ob 19.00
za † Antona Vodopivca,
Kamnje 58
torek, 21. 9.
VRTOVIN ob 19.00
Matej,
za †† Janeza in Hedviko
apostol
Peterka, Vrtovin
sreda, 22. 9.
SKRILJE ob 19.00
Mavricij,
za † Franca Vodopivca,
mučenec
Kamnje 2
četrtek, 23. 9.
KAMNJE ob 19.00
Pij iz Pietrelcine,
v čast p. Piju,
duhovnik, mistik
Sluga, Kamnje 49
petek, 24. 9.
VRTOVIN ob 19.00
Anton Martin
za †† Jožefo Podgornik,
Slomšek, škof
Vrtovin 16a
sobota, 25. 9.
SKRILJE ob 8.00
Irena,
za † Viktorja Kodriča,
mučenka
Skrilje 36
26. 9.
KAMNJE ob 7.45
26. NAV. NEDELJA za †† starše Vodopivec,
Slomškova
Kamnje 26
ponedeljek, 20. 9.
Andrej Kim in
korejski mučenci

župnijska šagra sv.
Mihaela v Kamnjah,
šagra sv. Kozma in
Damijana v Malovšah

KAMJE ob 10.30
po namenu,
Potoče 24

GOJAČE ob 19.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
ČRNIČE ob 19.00
za †† Krkoč, p. n.
MALOVŠE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Črniče 69b
ČRNIČE ob 19.00
za †† Valič,
p. n. Črniče 25
RAVNE ob 19.00
za žive in †† p. n. Ravne 10
ČRNIČE ob 19.00
za †† Volčič, Črniče 12
MALOVŠE ob 7.30
za †† Venceslava in Marjana
Cigoja, p. n. Malovše 21
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

Novi blaženi, John Henry Newman.
Papež Benedikt XVI. bo na poti po Veliki Britaniji na današnjo nedeljo
v Birminghamu razglasil za blaženega velikega misleca, anglikanskega
duhovnika in kasneje katoliškega duhovnika in kardinala J. H. Nevmana.
Je zgled velikega misleca, ki je znal biti v svojem iskanju tudi do kraja
iskren in pošten. Iskreno je iskal resnico in leta 1845 prestopil v katoliško
Cerkev. Pri svojem iskanju je na poti po Sredozemskem morju napisal
pomenljivo pesem: »Vodi me, dobrotna luč«.
Je velik in privlačen zgled, sedaj še velik priprošnjik. Pri svojem iskanju je
sledil Božji luči, ki mu je sproti kazala korake. Samo s popolno izročitvijo Božjim načrtom je
lahko nase sprejel velike žrtve: odpoved pomembnim službam, privilegijem, karieri, izločitev iz kroga uglednih prijateljev. Sprejel je mnogo razočaranj nad ljudmi in sumničenja tako
z anglikanske kot katoliške strani. Pri vsem tem pa ostal nezamerljiv, možat in preprost.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
25. navadna nedelja, 19. september 2010
»Jaz pa vam
pravim: Pridobivajte si
prijateljev s
krivičnim mamonom, da
vas sprejmejo v večna
bivališča, ko mamon poide. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi
v velikem, kdor pa je v
najmanjšem krivičen, je
krivičen tudi v velikem.
Če torej niste bili zvesti
pri ravnanju s krivičnim
mamonom, kdo vam bo
zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti
pri tujem, kdo vam bo
dal, kar je vaše? Noben
služabnik ne more služiti
dvema gospodarjema;
ali bo enega sovražil in
drugega ljubil, ali se bo
enega držal in drugega
zaničeval. Ne morete služiti Bogu in
mamonu.«
(Lk 16,9—13)

 Za konec

NOVI ŽUPNIK – Ženi se pogovarjata med seboj. Prva: »Kakšen pa je ta vaš
novi župnik, je kaj pobožen?« Druga: »Da, da, je kot sam Bog: v nedeljo ga ne
razumemo, med tednom pa ne vidimo.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.crnice/kamnje@rkc.si; www.kamnje.net
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje
besede naslednjo
nedeljo:
1B: Lk 16,10 13
2B: 1 Tim 6,11—16
EV: Lk 16,19—31

Zastavil je vse
To nedeljo nas Jezus spet preseneti z
»nerazumljivo« priliko. Zame je to vedno
še en dokaz več , da Sveto pismo ni
izmišljeno, kajti če bi ga pisali ljudje, bi
vanj gotovo ne dali takih na videz spornih
in nerazumljivih primerov.
In vendar je prilika je še kako zgovorna
prav za nas čas. Zakaj? Mrda zato, ker
imamo danes veliko takih, ki se pač
znajdejo in se ne ozirajo na poštenost?
Tudi, a še bolj, če pogledamo kar v
ogledalo. Življenje je v zadnjih letih
postalo bolj zahtevno. Starši morate npr.
slediti mnogim spremembam, misliti in
načrtovati več stvari hkrati. Malo smo
doma skupaj, veliko po službah in šolah. In
začeli smo življenje dajati po predalčkih.
Dogodki nas prehitevajo. Tako začnemo
dajati na stran nenujna in manj pomembna
področja. In tudi krščansko življenje je pri
marsikateremu krščenemu postalo le del,
le eno izmed področij. In tako postanemo
»zaspani«, nenavdušeni, in hladni ko gre
za življenje iz vere. In prav To je lahko
usodno. Osebno sem prepričan, da
Jezus s to »nerazumljivo« priliko spet
govori o veselju, o odločitvi za »enega
gospodarja«, ki edina prinese veselje.
Krivični oskrbnik se je znašel v
škripcih. Vedel je, da bo verjetno
kmalu izgubil službo in imetje. Zato
se ni poskušal izmikati, ampak je
zastavil vse. Drznil si je ogoljufati
samega gospodarja, da bi imel
novo prihodnost. Ni šel po načelu:



"Počakajmo, kako se bo izšlo,"
ampak je takoj zastavil vse. Postavil
si je zelo pomembno vprašanje:
"Kaj naj naredim?"
Ko je Jezus opazoval, kako o se
znašli prevaranti tedanjega časa, si
je verjetno dejal: "O da bi se ljudje
tako zavzeli za večnost!" Ko pride
bolezen ali nesreča, človek pusti
vse drugo, da bi naredil najbolj
bistveno. Pred seboj ima samo
en cilj. Vse drugo okoli sebe tedaj
gleda z drugimi očmi. Jezus nas s
trditvijo: "Ne morete služiti Bogu
in mamonu." noče odvzeti veselja
nad
zemeljskimi
pridobitvami.
Toda, če nismo pripravljeni, da bi
tudi izgubljali, bodo stvari postajale
mamon, to je: prazno bogastvo in le
namišljena večnost.
Ob človeka, ki je podjeten in
drugačen, se hitro obregnemo.
Kristjan, ki si upa biti bolj podjeten
v duhovnih zadevah, bo tudi doživel
kazanje s prstom. Krivični oskrbnik
nam pove, da je duhovna mlačnost
sicer zelo odobravana, vendar lahko
tudi zelo usodna.

Njega za večjega. Sebe pa s tem nismo
nič lažno ponižali ali se nezdravo dajali
v nič. Izrazimo tudi razpoložljivost Pokleknem tudi pred skrivnistjo.
Z razumom ne morem zaobjeti vsega. Vendar mi
ob pokleku Gospod ne
govor: »nikoli ne boš
vedel vsega, majhen
si, nesposoben…«
Nasprotno: ravno
skrivnost v bogoslužju pomeni, da
se Bog želi dotakniti mene na oseben način.
S telesom običajno povemo več, kot z
besedami, telo nikoli ne laže.

In kako naj poklekamo?
Če nam le leta in hrbtenica dopušča,
vzravnano. Ne poklekujemo ukrivljeno z
glavo navzdol, vzravnanemu pokleku sicer lahko dodamo še rahel poklon z glavo, vendar to ni "obvezni" del pokleka.
Drugače je, kadar dlje časa kleče ostajamo v molitvi. Takrat lahko držo prilagajamo svojemu čutenju in izrazu trenutnega
župnik Rafko
načina molitve.
Ob enkratnem pokleku gledamo naprej,
kamor je namenjen izraz spoštovanja,
najpogosteje proti tabernaklju. Če nam
noge dopuščajo, se s kolenom dotakneKAJ
mo tal. Zelo neprimerno in neokusno je,
POMENI?
če iz navade le na hitro »klecnemo« s kolenom in se pri tem še grdo in na hitro poTokrat nekaj o eni od
križamo, kot da bi od sebe podili muhe. V
drž pri bogoslužnju.
tem primeru bi bilo veliko lepše, če bi se
kratko ustavili in se rahlo priklonili.
Kaj pomeni
Lepo je videti starejšega človeka, ki sicer
poklek v cerkvi?
ne more več poklekniti do tal, vendar se
Strežnike
učimo
trudi in kretnjo naredi počasi ter spoštljivo.
spoštljivega poklekanja. Tudi odrasli se Skratka, pomembno pri pokleku je, da se
moramo vedno znova učiti. Poklek ne nekoliko ustavimo in da tega ne naredipomeni, da Bog od mene zahteva kla- mo zgolj mimogrede.
njanje, poniževanje. S telesom priznamo

OBVESTILA:
ŽUPNIJSKI PRAZNIK,
ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
Pred nami je župnijski
praznik. Župnijskega zavetnika bomo počastili in
klicali blagoslova na vso
župnijo s slovesno sveto
mašo v nedeljo ob 10.30.
Lepo je, da se na župnijski
praznik po sveti maši tudi
pred cerkvijo še ustavimo,
med seboj kratko poklepetamo, se povezujemo.
Od petka dalje se bodo vrstile krajevne prireditve, program najdete na www.kamnje.si
ŠAGRA V MALOVŠAH
V nedeljo godujeta sv. Kozma in Damijan, zavetnika podružnice v Malovšah.
Priporočili se jima bomo pri sveti maši
ob 7.30.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Vaje za otroški pevski
zbor v Kamnjah so
odslej vsako soboto
ob 10. uri v učilnici.
V zboru pričakujejo
in vabijo nove člane, da se navdušijo za
sodelovanje v zboru.
V Črničah vabljeni vsak petek ob 18. uri.
STREŽNIKI
Danes po maši se v obeh župnijah dobimo na kratkem srečanju, da si vzamete
in razdelite gradivo za kviz. Po dobrem
tednu učenja bomo imeli tekmovanje
v Kvizu iz življenja sv. Janeza Vianneya. Najboljša skupina iz vsake župnije
sodeluje na škofijskem kvizu 9. otobra v
Budanjah.
MLADI
Vabljeni na srečanje v Črničah v nedeljo
takoj po maši.
V Kamnjah ta teden zaradi šagre ni
sobotnega srečanja.

PRIPRAVA ZA PREDZAKONSKE PARE
Začetek danes, 19.
9., ob 16. uri v Šturjah (Marijina dvorana
ob cerkvi). Mladi pari,
pogum!
VEROUK
Edina zamenjava urnika je v Črničah:
zamenjata se uri za 2. in 9. razred. 2.
razred ima verouk v torek ob 16. uri.
Nekaterim se tudi letos verouk prekriva z drugimi dejavnostmi. Če terminov
nikakor ne morete uskladiti, lahko rešimo
tako, da otrok obiskuje verouk v kateri od
sosednjih župnij.
Po trgatvi boste očetje in matere povabljeni k srečanjem, že sedaj vabljeni,
da računate na tesno sodelovanje. Le z
vašim sodelovanjem bodo semena rasla
v trdna in prožna stebla.

O, vodi me, dobrotna, blaga Luč!
V temi, ki me obdaja, vodi me!
Temná je noč in daleč sem od doma,
ti vodi me, ti razsvetljuj mi pot!
Ne prosim, da bi v širne zrl daljave:
naj vidim pred seboj le za korak.
(J.H. Newman)
Pred nami je:
• sobota, 9. 10. – srečanje strežnikov
z vse škofije v Budanjah
• sobota, 9. 10. – Jezusova Straža: nočno
češčenje za mlade in spremljevalni program na Planini.
• sobota, 16. 10. – dekanijska mladinska
maša in koncert v Šturjah ob 19. uri
z vse škofije v Budanjah
• nedelja, 17. 10. - Slovesnost ob pesmih
Filipa Terčelja v Logu pri Vipavi ob 16. uri

