KAMNJE ob 19.00
za † Emo in starše Rijavec,
Kamnje 36
torek, 28. 9.
VRTOVIN ob 19.00
Vaclav (Venčeslav) za †† Ljudmilo in Zofijo
mučenec
Lozar, Vrtovin 114b
sreda, 29. 9.
KAMNJE ob 19.00
Mihael, Gabrijel,
za †† starše Slokar in
Rafael, nadangeli
Petrovčič, Kamnje 38
Pred mašo pril. za spoved,
po maši češčenje molitev za
župnijo do 20. ure
četrtek, 30. 9.
SKRILJE ob 19.00
Hieronim,
po namenu,
duhovnik, cerkv. uč. Skrilje 89
prvi petek, 1. 10. VRTOVIN ob 19.00
Terezija Deteta
v čast Materi Božji za zdravje,
Jezusa,
Vodopivec, Vrtovin 58
devica in cerkv. uč.
Od 18.30 dalje spovedovanje,
po maši polurno češčenje
Najsvetejšega
prva sobota, 2. 10. SKRILJE ob 8.00
angeli varuhi
V zahvalo Materi Božji in
angelom varuhom, Kamnje 4a
Pred mašo češčenje Najsvetejšega in pril. za spoved.
3. 10.
SKRILJE ob 7.45
27. NAV. NEDELJA za †† starše Kante, Skrilje 77
rožnovenska
KAMJE ob 10.30
za † Marijo Dragota,
Kamnje 31
KAMNJE ob 14.00
krst otrok
ponedeljek, 27. 9.
Vincencij Pavelski,
ustanov. lazaristov

GOJAČE ob 19.00
za †† Pegan in Slejko,
p. n. Gojače 37
ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko Kosovel,
p. n. Črniče 46
MALOVŠE ob 19.00
za † Adelo Cigoj,
p. n. njenih otrok, Malovše 39

ČRNIČE ob 19.00
na čast sv. nadangelom,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 19.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. darovalca
spovedovanje in češčenje
Najsvetejšega od 18. ure dalje
RAVNE ob 19.00
za žive in †† p. n.
Ravne 10

ČRNIČE ob 9.00
za Vando Pišot,
p. n. Gojače 39
za župnijo

Pred nami je:

• sobota, 9. 10. – srečanje strežnikov iz vse škofije v Budanjah
• sobota, 9. 10. – nočno češčenje in program z gosti za mlade na Planini
• sobota, 9. 10. – Srečanje družin vipavske dekanije v Vipavskem Križu od 14.30 naprej
• sobota, 16. 10. – dekanijska mladinska maša in koncert v Šturjah ob 19. uri
• nedelja, 17. 10. – Slovesnost ob pesmih Filipa Terčelja v Logu pri Vipavi ob 16. uri

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
Sveti Mihael, 26. navadna nedelja,
»'Otrok, spomni se, da si
v življenju
dobil svoje dobro, Lazar pa prav
tako hudo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš.
Vrh tega je med nami in
vami velik prepad, tako
da tisti, ki bi hoteli od
tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne
da priti k nam.' Nato mu
je bogataš rekel: 'Prosim te torej, oče, da ga
pošlješ v hišo mojega
očeta. Imam namreč pet
bratov; naj jih posvari,
da tudi oni ne pridejo v
ta kraj mučenja!' Abraham mu je dejal:
'Imajo Mojzesa in preroke,
te naj poslušajo!'«
(Lk 16,25—29)

 Z a konec

PRI VEROUKU: Katehet: »Poznaš apostola Andreja; kakšne smrti je umrl?« Učenec:
»Ne vem.« Katehet: »No, malo pomisli, s čim ga upodabljamo. Zakaj zraven njega
stoji Andrejev križ? »Aja, saj res! Verjetno ga je povozil vlak.«
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: Hab 1,2 3; 2,2—4
2B: 2 Tim 1,6 8.13—14
EV: Lk 17,5—10

26.
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2010

Vera je bližina
Morda kdo le zamahne z roko, ko beseda
nanese na angele, nadangele, svetnike …
Nič nenavadnega ni, če sodobni človek kar
podvomi, da gre na primer pri župnijskem
zavetniku v Črničah sv. Vidu za nekoga, ki
je resnično živel in preprosto je. In toliko
bolj pri župnijskem zavetniku v Kamnjah,
nadangelu Mihaelu, saj si angele danes
lahko predstavljamo le kot nekakšna bitja iz
poučnih zgodb. Toda ali so to res le podobe?
Ali so res le simbol, ob katerem se laže
povežemo, začutimo, da vendar pripadamo
nekemu kraju? Globalizacija je še kako
poglobila to potrebo. Vsi čutimo, da v nekem
kraju ne moremo živeti le kot posamezniki,
ne moremo živeti samo za vsakdanjo službo,
za preživetje in dnevne novice. Življenje je
prekratko in predragoceno, da bi ga kar
tako plitvo in plehko spustili skozi. Drugače
je, če smo med seboj povezani.
Zato vsem čestitam ob župnijskem
prazniku in voščim, da bi bilo med
nami vedno več te povezanosti.
Drugačna luč posije na dnevne obveznosti,
če se človek pusti izbezati iz lastnega brloga
v zemlji. Kajti človek je ustvarjen za nebo,
za svetlobo in za odnose … To je tisto, kar
bomo čisto zares živeli v nebesih.
In zato voščim še tisto več, tisto, kar danes
ni lahko: da bi verjeli! Verjeli, da so tudi
angeli resnični. Da v resnici obstaja ta svet,
o katerem je Jezus krivičnim bogatašem
spregovoril z zgodbo o Lazarju in bogatinu.
Prepozno je izvedel in prepozno ukrepal.
Zakaj? Ker je bil vse življenje zagledan le
v zemljo, zato ni mogel videti, zdela se



mu je utvara ali le poučna zgodbica
o nebesih, da bomo bolj pridni …
Zato vam voščim vere, ki je več kot
le znanje od verouka. Vera, ki nam
bo resnično dala moč za vsakdanje
napore. Taka vera je zdrava, brez
»primesi«. Taka vera nas tudi
najgloblje poveže med seboj. Človek
kakor po čudežu postane »bližnji«. Če
vsakega človeka sprejmem najprej
kot človeka in zmorem v vsakem
obrazu prepoznati brata in sestro,
potem je to najzanesljivejši preizkus,
da je moja vera zdrava in živa.
Tako tudi moje povabilo, da bi že
takoj na začetku oktobra znova
odkrili in morda tudi doma začeli
moliti rožni venec, ne bo le vračanje
k »staremu« in ne le pobožna
vaja. Ljubeče ponavljanje besed je
vse prej kot zastarelo. Nasprotno!
Poskusite doma vsaj z desetko,
pridite pred mašo v cerkev prej in
se s telesom in z duhom prepustite
ponavljanju … Počasi se bo začel
dogajati čudež, stik, odkritje, da vera
ni samo védenje, ampak bližina. Bog
želi, da bi ne verjeli samo v obstoj. Po
angelih nam kaže, da si želi predvsem
stika in bližine.
župnik Rafko

KAJ POMENI?
Ali je rožni venec premišljevalna molitev? Kako naj molim?

imam rad, ne govorim predvsem »iz glave«, ne osredotočam se samo na misli. Zato
je pri molitvi tako pomembno, da sem zraven
tudi z vsem telesom in da ne zbiram lepe misli, ampak da v molitvi »gledam«, »zrem«.

Kaj pomeni gledati v molitvi?
Prav rožni venec je molitev gledanja, z
učeno besedo rečemo temu kontemplacija. Ponavljanje besed Zdrava Marija …
nam samo pomaga, da se znebimo nepotrebnega naprezanja misli. Ponavljanje
nam pomaga, da vse druge skrbi in spomini, ki smo jih prinesli s seboj, izgubijo
svojo moč. Ko z mislimi
»zaidemo«, jih preprosto
vključimo v molitev. Med
ponavljanjem namreč lahko mirno premišljujemo o
tem, kar se nam ob molitvi
v srcu prebudi. To je molitev »z« Marijo in ne le »k«
njej. Skupaj z njo v mislih in
duhu »gledamo« dogodke
iz njenega in Jezusovega življenja. Skupaj
z njo potem začnete gledati tudi na svoje
dogodke, svoje življenje. Zato je bolj kot
trud za dobesedno spremljanje v mislih,
pomembno, da znam dobro poslušati. Tako
kot pri pogovoru med nami. Poslušati ne le
z ušesi, ampak z vsem, kar se porodi v telesu, mislih, čustvih, spominih, volji … Poskusite, in boste videli, kako vas bo molitev
začela spreminjati.

Kako začeti pri nas doma?

Nekdo mora vedno tvegati in predlagati.
Začetki so vedno najtežji. Čim manj zapletajmo. Preprosto začnimo in se ne sramujmo. Dovolj je za hip pustiti vse drugo (kot
če pride obisk), ugasniti sprejemnik in sesti
tako, da se med seboj vidimo. Nič hudega, če je komu (zlasti nam moškim) ob tem
malo nerodno. Ne začenjajmo le zato, »ker
je treba«, ampak zato, ker bomo sami od
Kaj pomeni »moliti s srcem«?
Pomeni prav to kot pogovarjati se s člove- tega dobili največ. Raje malo pa zvesto. Ena
kom. Srce ne pomeni le čustev. Pomeni desetka vsak večer, potem pa se včasih rodi
biti zraven z vsem, kar sem. Človeku, ki ga med člani družine še kak lep pogovor.
Je premišljevalna, še bolj pa je kontemplativna molitev. Marsikdo ima težave z zbranostjo. Trudimo se z mislimi zavestno slediti besedam, toda misel kar odplava drugam.
Zato je prvi nasvet vedno: »iz glave v srce«.
Bolj kot zbranost misli je pomembno, da
molimo s srcem.

OBVESTILA:
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
1. Vabljeni, da se v tem mesecu posebej potrudimo in pridemo v cerkev dvajset minut
pred mašo. Tako bomo skupaj molili rožni
venec. V oktobru je priporočeno, da se na
koncu doda molitev k sv. Jožefu. Ta »oktobrska« molitev bo razmnožena na nekaj listih
p klopeh. Poiščite list in počasi bomo molitev
znali na pamet.
2. Poskusite z molitvenim »prebojem« tudi
v družini, zlasti če imate odraščajoče otroke.
Ko doma molite rožni venec, kličete blagoslov na svojo hišo. In ne samo to. Med molitvijo se odrasli in otroci nasrkamo nečesa,
kar se prenaša nevidno, brez besed. V nas
se premakne nekaj, kar lahko zlasti pri otroku
za vedno ostane.
3. Lepo je, če se v kateri od cerkva ali pa na
kakšnem domu dogovorite in dobite pri skupni molitvi zunaj maše. Običajno je potreben
le nekdo, ki da pobudo in povabi. Pomembno
pa je, da pri vsem ostanemo preprosti in odprti.
V Malovšah: Vabljeni k molitvi rožnega
venca v cerkev v Malovšah vsak torek in
četrtek (s pričetkom 5. oktobra ob 20. uri), da
si izprosimo veliko Božjih milosti zase in za
naše družine.

PRVI ČETRTKI, PETKI IN SOBOTE
V lanskem letu priprave na evharistični kongres ste se trudili s češčenjem Najsvetejšega
pred svetimi mašami. Za letos bi zelo rad
poudaril prve petke. Ne gre zgolj za petek.
Pomemben je ritem, da na začetku vsakega
meseca darujem poseben čas za udeležbo
pri maši, češčenje Najsvetejšega in spoved,
ki obrodi dobre sadove, tudi če nismo ravno
veliki grešniki.
V Vrtovinu in Črničah bo priložnost ob petkih,
v Kamnjah in Skriljah pa bomo tudi našli priložnost za spoved in izpostavili Najsvetejše,
ko bo le mogoče.
Posebej vabljeni veroučenci. V Bogoslužnem
zvezku si lahko svoje prve četrtke, petke ali
sobote označite z barvico.

SHOD V LOGU
V nedeljo, 3.10 bo v Logu reden shod. Od 15.00
dalje bo prilika za sv. spoved. Maša ob 16.00.

OBISK BOLNIKOV
V soboto dopoldne obiskujem starejše in
bolne, ki želite zakramente.

KATEH. PAST. ŠOLA V VIPAVI
Ponuja se lepa priložnost. Z letošnjim letom
se lahko vpišete za obiskovanje šole, ki je namenjena vsem, ki želite poglobiti svoje znanje
in duhovnost. Potekala bo v Vipavi in sicer
katehetska ali bilična smer. Vpis je že v
soboto, 2. 10. Za več inf. pokličite s. Tatjano
Car 031-679-764

MLADI
Povabite se med seboj na srečanje:
v Kamnjah v soboto ob 20. uri v učilnici.
V Črničah vabljeni na filmski večer naslednji
teden, v petek, 8. 10., ob 19.45.

STREŽNIKI
Imeli bomo tekmovanje v kvizu med skupinami. Zmagovalci dobijo »sladko« nagrado in
tekmovanje na škofijskem srečanju.
Strežniki iz Skrilj, Kamenj in Vrtovina se
dobimo v sredo ob 17.30 v učilnici, strežniki
iz Gojač, Malovš, Črnič in Raven v četrtek
ob 17.30 v učilnici. Kviz o Janezu Vianneyu
bo tudi priložnost za veselo druženje.

SREČANJA ZA STARŠE
Trgatev gre h koncu. Če želimo gledati in
trgati lepe sadove, je treba za trto skrbeti vse
leto. Kako lepa simbolika za starše in vse, ki
se trudimo za dobro vzgojo! Srečanja za starše bomo začeli prvi teden v oktobru. Srečanja
bodo:
• za starše prvoobhajancev v Kamnjah v
četrtek, 7. 10., po maši
• za starše od 1. do 4. razreda v Črničah v
torek, 5. 10., ob 20. uri.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Člani računajte na srečanje, ki bo:
v Črničah v ponedeljek, 4. 10., ob 20. uri, v
Kamnjah pa v četrtek, 14. 10., po maši.

SREČANJE DRUŽIN V KRIŽU
Sobota, 9. 10. popoldne. Gost Gregor Čušin
z družino. Več na plakatu in spletu.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in
praznovanju šagre sv. Mihaela! Hvala vsem, ki
tudi sicer skrbite za lepoto vseh cerkva v obeh
župnijah in za sodelovanje pri bogoslužju!

