Nameni svetih maš:
ponedeljek, 4. 10.
Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

torek, 5. 10.
Marija Favstina
redovnica

sreda, 6. 10
Bruno,
ust. kartuzijanov

KAMNJE ob 19.00
za † Olgo Kravos,
Kamnje 60, 8. dan
VRTOVIN ob 19.00
za † Marijo Černigoj,
Vrtovin 11a, 8. dan
SKRILJE ob 19.00
Po namenu

KAMNJE ob 19.00
v čast sv. Frančišku Asiškemu,
Sluga, Kamnje 49
petek, 8 10.
VRTOVIN ob 19.00
Benedikta,
za † Giovannia Matessija,
mučenka
Vrtovin
sobota, 9. 10.
SKRILJE ob 8.00
Dionizij,
za † Zorana Rustja,
škof, mučenec
Skrilje 29
10. 10.
VRTOVIN ob 7.45
28. NAV. NEDELJA za †† Čermelj, Vrtovin 89
Florencij, mučenec
KAMJE ob 10.30
za †† starše Slokar in
Petrovčič, Kamnje 38
četrtek, 7. 10.

rožnovenska Mati
Božja

GOJAČE ob 19.00
za †† Škrbinc,
p. n. Gojače 30
ČRNIČE ob 19.00
za † Vladimirja Žerjava,
p. n. Črniče 108
MALOVŠE ob 19.00
za † Hermino Mladovan,
Malovše 31
ČRNIČE ob 19.00
za †Franca in †† Podgornik
p. n. Črniče 69b
RAVNE ob 19.00
†† Slejko,
p. n. Ravne 30
ČRNIČE ob 19.00
za + Lojzko Persič,
p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo

Program sobotnega srečanja družin v Vipavskem križu:

•
•

14.30 – 15.00 zbiranje
ob kavi in čaju
15.00 Dramski igralec Gregor
ČUŠIN z ženo Melito in šestimi
otroki. Pogovor na temo: Nosite
bremena drug drugemu – solidarnost v družini, župniji in
družbi

•
•

•

16.00 skupna sveta maša koprski
škof msgr. Metod Pirih ob somaševanju duhovnikov Vipavske dekanije
Po maši skupni obed in druženje
na samostanskem dvorišču. Vmes
v pesmi in besedi "talenti iz naših
župnij"
SREČELOV, izkupiček bo namenjen
otrokom. Vabljeni: od najmlajših do
najstarejših in vsi vmes.

 Z a konec

ZAGOVOR - Sodnik: »Obtoženi, zakaj niste najdenega prstana izročili ali nesli na
urad za izgubljene predmete?« Obtoženi: »Ni bilo potrebno, gospod sodnik. Saj ste
lahko tudi vi prebrali, da na prstanu piše: 'Za vedno tvoj'!«
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
27. navadna, rožnovenska nedelja, 3. oktober 2010
Tisti čas so
apostoli rekli
Gospodu:
»Pomnoži
nam vero!« Gospod pa
jim je dejal: »Če bi imeli
vero kakor gorčično zrno,
bi rekli tej murvi: 'Izruj
se s koreninami vred in
se presadi v morje,' in bi
vam bila pokorna. Kdo
izmed vas bo svojemu
služabniku, ki orje ali
pase, dejal, ko pride s
polja: 'Pridi brž in sedi
za mizo!' Mar mu ne bo
rekel: 'Pripravi mi kaj
za večerjo, prepaši se in
mi strezi, dokler jem in
pijem, nato boš ti jedel
in pil.' Se mar zahvaljuje
služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi;
ko naredite vse, kar
vam je bilo ukazano,
govorite: 'Nekoristni
služabniki smo; naredili smo, kar smo
bili dolžni narediti.'« (Lk 17,5—10)
Odlomki Božje besede
prihodnjo nedeljo:
1. berilo: 2 Kr 5,14—17
2. berilo: 2 Tim 2,8—13
evangelij : Lk 17,11—19

Morala ali srčnost
Arški župnik je nekoč dejal: »Vsi vojaki
so pogumni v vojašnici. Razlika med
pogumnimi in strahopetnimi se pokaže
na bojnem polju.« Podobno bi lahko rekli
za vero. Razlika med vernim in nevernim
se pokaže šele v življenju. Živa ali neživa
vera se pokaže zunaj »vojašnice«, zunaj
cerkvenih zidov. In vendar je tudi vojašnica
pomembna. Pomembno je, da so odnosi
znotraj njenih zidov odprti in iskreni. Za
vojake je silno pomembna »morala«. Ko smo
skupaj pri bogoslužju, se nam lahko morala
dviga ali spušča. Sveta maša je namenjena
temu, da grem domov spremenjen. Kdor je
živ, se spreminja.
In prav o tej morali govori Jezus. Apostoli
so ga prosili: »Pomnoži nam vero.« To ne
pomeni, da so bili brez vere. Čutili so, da
njihovi veri nekaj manjka. Ali ne čutimo
tudi sami danes, da nam ob vsem danem
pogosto manjka tisto »nekaj več«. In
spet smo pri veselju, notranjem žaru,
zagnanosti, zapuščanju starega, tveganju z
novim … Vse to bi lahko strnili v lepo
besedo, ki se ji reče srčnost. Da,
srčnost je več kot le visoka morala
v naših vrstah. Papež Pavel VI. je
dejal: »Kako si je mogoče misliti
brezvoljnega, zanikrnega vernika,
ki ljubi svoje udobno življenje brez
tveganja, brez nravne energije, brez
duha žrtvovanja?«
Ne vem, kakšni občutki se
vzbujajo v vas, ko slišite besede
molitev, rožni venec. Ali ko slišite
Jezusove besede: »Nekoristni



služabniki smo; naredili smo, kar
smo bili dolžni narediti.« Morda le kot
opomin k ponižnosti? In vendar je
to klic, naj bomo dejavni, pogumni.
Svari nas, da ne bi postali podobni
tistemu služabniku, ki je talent zavil
v prtič in ga shranil. Na koncu ni imel
nič od življenja.
Morda se nam včasih zazdi, kot
da je tu neka dvojnost: na eni strani
vera, na drugi pa življenje. Na eni
strani pasivnost, zadržanost, na
drugi pa napredek, ustvarjalnost,
spremembe. Na eni strani: »Potrpi,
saj bo bolje ...« Na drugi: »Sooči se,
spremeni, postavi se zase ...«
Ali biti veren pomeni biti pasiven,
zadržan,
nezaupljiv
do
vsega
novega? Ali biti veren pomeni samo
ohranjati, zadržati sebe in druge pred
pokvarjenostjo? S priliko o služabniku,
ki pride s polja, Jezus razblinja prav
tako gledanje na vero. Z molitvijo
rožnega venca si ne nalagamo »pik«.
Molitev v nas rojeva srčnost.
Bog nam ni nič dolžan. Zato ne
smemo pričakovati, da nam bo
zato, ker smo verni, kar delil razne
ugodnosti. Vera ni kartica ugodnih
nakupov, ampak je gorčično zrno.
župnik Rafko

KAJ POMENI?
TOKRAT NEKAJ O
BOGOSLUŽNIH ZVEZKIH.

Zakaj morajo otroci lepiti listke, da so bili pri maši?

Že v vprašanju se skriva zamegljena podoba bogoslužnih zvezkov.
Niso namenjeni zgolj preverjanju.
Samo starši lahko preprečite, da bi
»listki« učinkovali kot nadzòr. Bogoslužni zvezek je namenjen temu,
da tudi obisk bogoslužja postaja ne-

kakšen red. Še bolj pa temu, da bi
sveta maša ne bila le dolžnost, ki jo
opravim, ampak bi se ustavili tudi
ob besedilih Božje besede.
Lepo urejen zvezek je lahko zunanja
slika nečesa, kar se dogaja znotraj.
Vsaka maša me nekoliko spremeni,
če pri njej dejavno sodelujem. Prav
tako se tudi zvezek spreminja, če
ga urejam z
ljubeznijo in
s čutom za
red.

S čim bi
ga lahko
primerjali?

Lahko bi ga primerjali z zdravstveno
izkaznico ali pa s knjižico cepljenja.
V njej je označeno, kaj sem naredil
za svoje zdravje. Lahko ga primerjamo tudi z dnevnikom ali s kroniko.
Ko ga grem brat po daljšem premoru, se čudim, da sem takrat pisal na
tak način. Odkrijem, da sem se med
tem spremenil. Bogoslužni zvezek
otroku torej pomaga, da maše v nežnih letih ne bi sprejemal le kot zunanjo dolžnost. Pri maši sem zato,
da me Jezusova velikonočna ljubezen spreminja …
Se nadaljuje …

OBVESTILA:
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober nas vabi, da znova
verjamemo v moč preproste molitve
rožnega venca.
Tvegajmo vsaj desetko doma v družini. Potrudimo se priti 20 minut pred
mašo k skupni molitvi. Pridružimo se

skupni molitvi tudi zunaj svete maše.
V Malovšah: Vabljeni k molitvi rožnega venca v cerkev vsak torek in
četrtek.
NEDELJSKI IZLET NA
ŠENTVIŠKO PLANOTO
V nedeljo, 10. 10. se bomo v primeru
lepega vremena z avtomobili zapeljali proti Šentviški Gori. Dobimo se
ob 14. uri na parkirišču v Potočah
in pet minut kasneje na avtobusni
v Črničah. Tistim, ki nimate lastnega prevoza, se dogovorite s kom, ki
ima še prostor v avtu. Obiskali bomo
plečnikovo cerkev (edino njegovo na
primorskem) na Ponikvah, Šentviško
Goro, se ustavili na Janka Tušarja v
Cerknem.

bo zbirala vsak torek ob 20. uri v
Vincencijevem domu na Taboru v
Ljubljani (lazaristi). Prvo srečanje bo
v torek, 12. oktobra. Skupaj bomo
odkrivali in spoznavali našega Boga,
ki je Ljubezen. Verjamem, da ne bo
manjkalo veselja in mladostniškega
razpoloženja. Pridi tudi ti! Ne bo ti
žal! Imeli se bomo FAJN! voditelj skupine: Gašper Lipušček

STREŽNIKI
V soboto vabljeni na srečanje vseh
strežnikov s Primorske, ki bo v Budanjah v župnijski cerkvi in na igrišču.
Ker nismo mogli uskladiti avtobusnega prevoza s sosednjimi župnijami,
ste naprošeni starši, da se med seboj
dogovorite za prevoz. Malica bo iz
popotne torbe, mogoče bo kupiti
MLADI
sokove.
V Črničah vabljeni na filmski v petek 9.30: sv. maša v cerkvi v Budanjah
ob 19.45.
10.30: kviz o Janezu Vianeju v cerkvi
V soboto ni ml. verouka, gremo na
malica (po kvizu)
prireditev s koncertom za mlade
12.00: strežniške igre brez meja
na Planini. Dobimo se ob 18.30 pred (igrišče za vasjo)
župniščem in gremo skupaj, lahko pa 13.45: finale kviza
greste sami že prej. Z mladi iz Čr14.15: tekma med duhovniki in strežniki
nič se dobimo na Planini pred sveto
14.45: podelitev nagrad in sklep dneva
mašo.
Program:
SREČANJA ZA STARŠE
12.00: slavljenje; 15.00: delavnice in • srečanje za starše od 1. do 4. razreda
predavanja; 18.00 priprava na spov Črničah je prestavljeno na ponedeljek
ved; 19.00: sv. maša; 20.00: molitev ob 20. uri.
za ozdravljenje duše in telesa; 20.30: • srečanje za starše prvoobhajancev
koncert glasbenikov Pavel Kodelja s
v Kamnjah v četrtek, po maši;
skupino; 22.00: procesija; 22.30:
Naslednji teden:
nočno češčenje.
• srečanje za starše od 5. do 9. razreda v
Črničah v ponedeljek, 11. 10. ob 20. uri.
SREČANJE DRUŽIN VIPAVSKE DEKANIJE • srečanje za starše 1., 2. 4. in 5. razreDekanijski past. svet in Karitas vida v Kamnjah v torek, 12. 10, ob 20. uri
pavske dekanije pripravljata popoldansko srečanje družin v Vipavskem
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
križu. V soboto od 14.30 naprej lepo
Srečanje v Črničah je prestavljeno na
vabljene tudi družine iz naših župnij! poznejši čas, v Kamnjah pa bo srečaProgram na zadnji strani.
nje četrtek, 14. 10., po maši
SKUPINA ZA ŠTUDENTE V LJUBLJANI
Študenti, ki študirate v Ljubljani, ste
lepo vabljeni, da se nam pridružite
v primorski študentski skupini, ki se

Pred nami je:

• sobota, 16. 10. – Ritem duha v Mariboru in dekanijska mladinska maša in koncert v Šturjah
• nedelja, 17. 10. – Slovesnost ob pesmih Filipa
Terčelja v Logu pri Vipavi ob 16. uri

