Nameni svetih maš:
ponedeljek, 11. 10. KAMNJE ob 19.00
za † Jožefa Batagelja,
Kamnje 54
torek, 12. 10.
VRTOVIN ob 19.00
Maksimilijan Celjski, V čast Marijinemu brezm.
mučenec
spočetju, Vrtovin 10c
sreda, 13. 10
SKRILJE ob 19.00
Koloman,
za † Alojza Habjana,
puščavnik
Skrilje 91b

Firmin,
škof

četrtek, 14. 10.

KAMNJE ob 19.00

Gavdencij (Veselko), za †† Sorč,
škof
Kamnje 29

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68
sobota, 16. 10.
SKRILJE ob 8.00
Marjeta Marija Alakok, Po namenu

petek, 15 10.
Terezija Avilska,
red. in c. učiteljica

redovnica

17. 10.
KAMNJE ob 7.45
29. NAV. NEDELJA za †† Cirila in Rozalijo
Ignacij Antiohijski,
Vodopivec, Kamnje 44
škof in mučenec

KAMJE ob 10.30
za †† Rovtar in Slokar,
Kamnje 17

Ste vedeli, da so naslednje znane bogoslužne pesmi izpod peresa Filipa Terčelja?
• Najvišji, vsemogočni Bog
• Glej, o Marija!
• O, srečni dom nad zvezdami
• Kristus je vstal
• Klic veselja
• Marija sedem žalosti
• V božjo hišo smo dospeli
• Mir božji objema
• V moji duši vlada mir
• Strma je pot v nebo

GOJAČE ob 18.00
za †† Marto Paljk in Marijo
Ličen, p. n. Gojače
ČRNIČE ob 18.00
za † Silvija Spagnola,
8. dan
MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo v čast Srcu
Jeusovemu in Srcu
Marijinemu, Malovše 45
ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Olgo
Krševan, p. n. Črniče 69
RAVNE ob 18.00
Po namenu
ČRNIČE ob 18.00
za † Cecilijo Črnigoj,
p. n. Črniče 17
ČRNIČE ob 9.00
za Anico Kosovel, p. n.
Črniče 106
za župnijo
ob 14.00 krst otroka

Pred nami je:
• misijonska nedelja, 24. 10. - diakonsko posvečenje in misijonska
slovesnost v Tolminu
• žegnanjska nedelja 31.10. - celodnevno češčenje v župniji Črniče
• sreda, 3. 11. prvi večer-predavanje
za starše s s. Matejo Krašovec

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
28. navadna nedelja, 10. oktober 2010
Od daleč so
se ustavili in na ves
glas govorili:
»Jezus, Učenik, usmili se
nas!« Ko jih je zagledal,
jim je rekel: »Pojdite
in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so
bili ozdravljeni. Ko je
eden izmed njih videl, da
je bil ozdravljen, se je
vrnil in z močnim glasom
slavil Boga. Padel je na
obraz pred njegove noge
in se mu zahvaljeval; in
ta je bil Samarijan. Jezus
pa je odgovoril: »Mar ni
bilo deset očiščenih? Kje
pa je onih devet? Ali ni
bilo nobenega drugega,
da bi se vrnil in počastil
Boga, razen tega tujca?«
In rekel mu je: »Vstani
in pojdi! Tvoja vera te je
rešila.«
« (Lk 17,13—19)

 Z a konec
V PRODAJALNI: " "Kupil bi srajco številka 42 in pižamo številka 36." "Ali je oboje za
vas?" "Seveda!" "Zakaj pa potem hočete manjšo pižamo?" "Oh, ko bi vi vedeli kako
sem doma majhen!"
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
prihodnjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 17,8—13
2. berilo: 2 Tim 3,14—4,2
evangelij : Lk 18,1—8

Vstani in pojdi ...
Kolikokrat poslušam ljudi, ki pripovedujejo: »Če se mi takrat ne bi bilo to zgodilo,
ne bi nikoli odkril …; prej sem se vznemirjal zaradi povsem nepomembnih reči …; od
takrat naprej gledam drugače … Kako nekaj velikega je, če znam opaziti znamenja,
če znam brati dogodke. Za nekoga je vse
samoumevno. Čas je zanj le zaporedje dni,
mesecev, let. Toda čas sploh ni nekaj enakomernega. So časi, ki so močnejši, je čas,
ki lahko obrne ritem vsemu drugemu času.
Ob onem ozdravljenem gobavcu, enem
izmed desetih, največkrat veliko govorimo
o hvaležnosti: samo eden se je zahvalil …
Ali je bil Jezus žalosten, ker ni bil deležen
hvaležnosti?
Ob čudežu se je zgodil še en čudež. Ta
človek je lahko slišal besede: »Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila.« Jezusu je bilo
hudo, ker je samo eden resnično vstal in šel
naprej drugačen. Ne le s spremenjeno kožo,
ampak s spremenjenim pogledom na življenje. To je resnični čudež! Zame kot duhovnika ni bilo lepšega plačila in večje sreče
kot videti mladega ali starejšega človeka
spet vzravnano iti naprej v življenje, z vedrim čelom in jasnim pogledom.
In vsak izmed nas ali vsaj večina, mislim, da je žejna teh besed: Vstani in pojdi. Otrok, ki
nosi toliko čustvenih bremen
svoje družine; starši, ki jim ob
vseh bremenih družbe in poklica zmanjkuje volje, da bi najprej
»bili«; mlad človek, ki je doživel razočaranje pa ne verjame



več v iskrenost in zvestobo sedanje
družbe; starec, ki se je znašel sam ali
v položaju, ki si ga ni nikoli predstavljal … Noben izdelek, nobena zabava
ali tudi z velikim trudom pridobljena
dobrina ne more podariti tistega notranjega »vstani in pojdi«. Čudež, da
lahko vidim, kar se ne vidi; da je pred
menoj moja pot, za katero prej sploh
nisem vedel in sem živel le od ponedeljka do ponedeljka …
Za onih devet je bilo naročilo, naj
se gredo pokazat duhovnikom, le ceremonija, običaj. Za enega pa čas
vseh časov. Ko je ozdravel, je v tem
prepoznal znamenje, prebral je dogodek tudi od znotraj in srečal je Boga.
Nekdo ga je vzel zares on je bil za nekoga spet pomemben. In šele tedaj je
lahko zares zapustil preteklost, izpustil mnoge ljudi, zamere, dogodke …
in resnično šel naprej.
Koža, videz našega časa, je res gobava. A morda se prav sredi te gobavosti skriva možnost za čudež. Tudi
jaz lahko doživim besedo. »Vstani in
pojdi …« Ni ti več treba le čakati na
boljše čase. V tem času je zate pot.
župnik

OBVESTILA:
SREČANJA ZA STARŠE
• srečanje za starše od 5. do 9. razreda v Črničah v ponedeljek ob 20.
uri.
• srečanje za starše 1., 2. 4. in 5. razreda v Kamnjah v torek ob 20. uri.
Naslednji teden:
• srečanje za starše od 6. do 9. razreda
v Kamnjah v četrtek, 21. 10, po maši.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Srečanje članov ŽPS v Kamnjah bo v
četrtek ob 20. uri.

ZAKONSKI JUBILANTI V ČRNIČAH
Vsi, ki imate letos okrogle obletnice
poroke, ste vabljeni, da se prijavite
na praznovanje, ki bo v Črničah na
zahvalno nedeljo, 7. novembra, ob
9. uri. Vabljeni ste tudi pari, ki imate
5. obletnico in nadaljnje obletnice na
5 let 10, 15, 20 ...
Vsi ne boste prejeli vabila, zato se
med seboj obvestite in okorajžajte.
Ob prijavi prispevate 5 evrov za stroške organizacije. Čim prej, najpozneje pa do konca oktobra, se prijavite
predstavnici župnijske Karitas Julijani
Bric na telefon 040 888 420.
Slavimo lepoto zakonske zvestobe!

MLADI
Mladi iz obeh župnij vabljeni v soboto ob 19. uri k dekanijski sveti maši in
druženju. Pripravljajo jo mladi iz Šturij in
Ajdovščine. Ob 18.30 bodo pevske vaje,
po maši koncert. Dobimo se ob 18.15
na parkirišču v Potočah. Povej naprej.

ŠTUDENTJE V LJUBLJANI IN KOPRU
Škoda je zamuditi priložnost za duhovno poglobitev in za navezovanje
novih prijateljstev v dobri družbi. V
Ljubljani ta teden začne primorska
študentska skupina. Srečanja so vsak
torek ob 20. uri v Vincencijevem
domu na Taboru 12. Že tradicionalno se študentje zbirajo pri študentski maši vsako sredo ob 19. uri pri
frančiškanih na Tromostovju. Info:
Klemen 041-874–577.
Študentje na Obali vabljeni k prvi študentski maši v torek v koprski stolnici.
Možno tudi sodelovanje: petje – pevske vaje so v stolnici v ponedeljek,
11.10., ob 19.30; Redna tedenska
srečanja vsak torek ob 19.30 v centru Jadro na Destradijevem trgu 10a v
Kopru. Info: Tomaž 041-603-045.

SREČANJE PRENOVE V DUHU
Vabljeni na romanje in vseslovensko
srečanje molitvenih občestev Prenove
v Duhu z veselim slavljenjem, priče-

vanji in spodbudnimi nagovori, ki bo
na Sveti Gori v soboto, 16. oktobra,
na temo ogenj evharistije. Začetek ob
9. uri, sklep ob 17. uri z mašo Posebni
gost: p. dr. Joseph Vadakkel.

VABILO NA
TERČELJEV SHOD V LOGU

Opozarja na bistvena vprašanja našega upanja in preživetja.
Kakor v Terčeljevem času je tudi danes
Log ključno duhovno središče vipavske
vernosti. Zato vas v čim večjem številu
vabimo na Terčeljev shod v romarsko
svetišče Marije tolažnice žalostnih
v nedeljo, 17. oktobra, ob 16. uri.
Pri maši bodo združeni zbori naših župnij prepevali pesmi na besedila Filipa
Terčelja. S svojo navzočnostjo bomo
potrdili odločitev, da želimo v novih
razmerah nadaljevati pot, ki so jo v
težkih časih prejšnjega stoletja utirali
velikani naše vere in našega naroda.
Terčeljev odbor

Dragi vipavski kristjani! Duhovniki vipavske dekanije in Terčeljev odbor vas
vabimo, da se naslednjo nedeljo udeležite Terčeljevega shoda v Logu. Prepričani smo, da je osebnost in življenjsko
delo, zlasti pa mučeniška smrt Filipa
Terčelja velika milost za vipavsko dekanijo, za našo škofijo in ves slovenski
narod. V času, ko se mnogi oddaljujejo Na shodu bodo prepevali tudi pevci
od vere in krščanskega življenja, nam mešanih zborov obeh naših župnij.
sije kot zgled nezlomljive vere, je naš
vodnik in priprošnjik pri Bogu.
KRSTI
Od meseca julija so prejeli
Na veliko soSVETI KRST:
boto smo vsi
Jan Žigon, Črniče 3, krst 12.
duhovniki vipaseptembra v Črničah
vske dekanije
Rok
Valič
(iz župnije Vip. Križ)
podpisali pobukrst
12.
septembra
v Kamnjah
do za začetek
Lori
Vrtovec,
Potoče
56,
krst 19. seppostopka
za
Terčeljevo be- tembra v Kamnjah
atifikacijo in jo Žan Rijavec, Potoče 46, krst 3. oktoizročili našemu bra v Kamnjah
škofu
Metodu Brina Štolfa, Skrilje 91b, krst 3. oktoPirihu. Pobudi bra v Kamnjah
duhovnikov so Nik Blažica Rebek (iz župnije Šempesledile tudi po- ter pri G.) krst 3. oktobra v Kamnjah
bude laikov. Še posebej lepa in veličastna
je bila postavitev in blagoslov njegovega
spomenika v Šturjah meseca aprila.

POROKE
Andreja Grmek in Peter
Lozar sta se 7. avgusta poročila v Črničah.
Z odkrivanjem Filipa Terčelja želimo
Nežika
Nusdorfer
in Aljoša Poberaj
nadaljevati. Zato smo na dekanijski
sta
se
poročila
v
Vrtovinu
21. avgusta.
ravni ustanovili Terčeljev odbor, ki si
bo prizadeval za predstavitev življenja
POGREBI
in dela Filipa Terčelja. Prepričani smo
Stanislav Šatej, pogreb 11.
namreč, da so od poznavanja bogastva
avgusta v Vrtovinu
naših korenin odvisni naša sedanja isOlga Kravos, pogreb 29. septovetnost, življenjska usmeritev ter tembra v Kamnjah
oblikovanje odgovornih odločitev na Marija Černigoj, pogreb 29. septemosebni in družbeni ravni. Terčelj nam bra v Vrtovinu
govori tako prepričljivo in močno, kot Silvij Spagnolo, pogreb 6. oktobra v
je nekdaj govoril na prižnici v Logu. Črničah

