Nameni svetih maš:
ponedeljek, 5. 9.,
mati Terezija,
redovnica

KAMNJE ob 19.00
v dober namen,
Kamnje 1

GOJAČE ob 19.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. darovalca

torek, 6. 9.,
Zaharija,
prerok

VRTOVIN ob 19.00
za †† Srečka in Zdravka
Lisjaka, Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico in †† Fišer,
p. n. Črniče 24

sreda, 7. 9.,
Regina,
mučenka

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 19.00
za † Nives Cigoj,
p. n. staršev

četrtek, 8. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Slavko in Alojzijo
Vodopivec, p. n. Kamnje 30

ČRNIČE ob 19.00
za † redovnico Gabrijelo
Rebek in sestro Niko,
p. n. Malovše 12

ROJSTVO
DEVICE MARIJE

Od 18.15 spovedovanje za
veroučence in možnost za vse.

petek, 9. 9.,
Peter Klaver
redovnik

sobota, 10. 9.,
Nikolaj Tolentinski,
spokornik
11. 9.
24. NEDELJA
MED LETOM
Bonaventura,
redovnik

URNIK VEROUKA

Redne ure po
urniku se začnejo v
ponedeljek,
5. septembra. Naj
bo blagoslovljena
vsaka ura!

VRTOVIN ob 19.00
za † Albina Lozarja,
Vrtovin 98
SKRILJE ob 7.30
za † Jožeta Pahorja, Skrilje 53
- molitveni dan na Sveti Gori -

VRTOVIN ob 7.45
za †† Milana Cigoja,
Vrtovin 12
KAMNJE ob 10.30
za † Slavka Črmelja,
p. n. Kamnje 33

Od 18.15 spovedovanje za
veroučence in možnost za vse.

RAVNE ob 19.00
za † Maričko Bovcon in vse
††, Ravne 32
ČRNIČE ob 19.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
za †† Stanka in Zofijo Vidmar,
p. n. Ravne 3
za župnijo

KAMNJE

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

petek ob 16.00
petek ob 17.45
torek ob 16.00
sreda ob 16.00
sreda ob 17.00
torek ob 15.00
torek ob 17.00
petek ob 16.45

ČRNIČE

1. r. torek

ob 14.00

(oz. po šoli, iz varstva)

2. r.
3. r.
4. in 5. r.
6. r.
7. r.
8. in 9. r.
pevski zbor

četrtek ob 14.00
četrtek ob 15.00
poned. ob 14.00
torek ob 15.00
poned. ob 15.00
četrtek ob 16.00
petek ob 19.00

 Za konec
ŠOLA - Učiteljica jezno vpraša: »Janezek, kako ti uspe, da si tako len?«
Janezek: »Pol talenta in pol pridobljene sposobnosti.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
23. nedelja med letom, 4. septembra 2011
Tisti čas je
rekel Jezus
svojim učencem: »Če
tvoj brat greši, pojdi in ga
posvari na štiri oči. Če te
posluša, si pridobil svojega
brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega
ali dva, da se vsa zadeva
ugotovi po izjavi dveh ali
treh prič. Če jih ne posluša,
povej Cerkvi. Če pa tudi
Cerkve ne posluša, naj ti bo
kakor pogan in cestninar.
Resnično, povem vam:
Kar koli boste zavezali na
zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo
razvezano v nebesih.
Resnično, povem vam
tudi: Če sta dva izmed
vas na zemlji soglasna
v kateri koli prošnji, ju
bo uslišal moj Oče, ki
je v nebesih. Kjer sta
namreč dva ali so trije
zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi
med njimi.«
(Mt 18,15—20)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 27,30–28,7
2. berilo Rim 14,7–9
evangelij: Mt 18,21–35

Globina kliče globino
Kako lepo je gledati otroške oči! Koliko življenja je v njih! Življenja, ki čaka, da bi prišlo na
dan, da bi se uresničilo. Učilnice se spet polnijo
s temi pogledi. In koliko je v teh očeh želje po
odkrivanju drugega, po povezanosti, po odnosih.
Otroške oči gledajo nas, odrasle, in iščejo življenje. Preverjajo, ali mi verjamemo v Boga, ki je
življenje in ne teorija, ne nauk, ne samo zapoved, ne samo vrednote … Če so te otroške oči v
rosnih letih videle in občutile življenje, postanejo
v mladosti globoke, neskončno globoke. Žal pa
danes prenekatero mlado oko zastira senca samote. Globino preplavita površinskost in praznina. Sodobni človek lahko ob vseh pripomočkih za
komunikacijo ostane sam.
Jezus je v današnjem odlomku zelo stvaren.
Dotakne se človekove sposobnosti, za katero je
bil ustvarjen, ki ga dokončno osreči. In to
je odgovornost. Da, kako smo odgovorni drug za drugega! Na oni strani groba
bomo vprašani tudi, koliko nam je bilo
mar za drugega. Tam ne bo dovolj rek:
»Reši svojo dušo.«
Za mlade smo odgovorni vsi. Vsi
lahko podpiramo starše, ki jim danes v protičloveškem ritmu včasih
lahko zmanjkuje moči. Vas, starše,
občudujem, koliko se žrtvujete. Hkrati pa vam privoščim globoko izkustvo
Cerkve, izkušnje, da niste sami. Zato
se skušajte v novem pastoralnem
letu čim bolj povezati z župnijo. To je
skupnost nepopolnih ljudi. Tam najdemo
novo moč, tam nismo več sami, ker nas
povezuje Nekdo.
Otroci in prav tako odrasli pa še kako potrebujemo skupnost, povezanost. Te ni mogoče pričarati z obiskom te ali one prireditve.

Skupnost se rojeva iz človekove notranjosti. Kdo bo izpolnil globino otroških
in mladostnih src?! Če pustimo, da ta
globina ponikne, postaja odgovornost
le še reševanje sprotnih nalog od danes do jutri. Starši niste odgovorni le
za to, da bi otroci pridobili nekatere
navade in znanje. Odgovorni ste za njihovo globino. Ta globine kliče po vaši
globini! Če boste najprej sami v sebi živeli s Kristusom osebno, če bodo v vas
odkrivali globino, jo bodo našli. Zazrite
se v njihove oči. Ali lahko izmerite njihovo globino? Ali jo bodo lahko izpolnili
in se nekoč odgovorno v celoti podarili
drugemu v njegovi globini?
župnik

Obvestila:
MAŠA OB ZAČETKU
ŠOLSKEGA VEROUČNEGA LETA
bo v nedeljo, 11. 9., v Kamnjah, v Črničah pa teden kasneje, v nedeljo, 18.
9. Otroci, k maši prinesite svoje šolske
torbe in jih položite pred oltar. Starši,
bodite letos »face« in k tej sveti maši
prinesite s seboj in položite tudi vi
pred oltar simbole, znamenja tistega,
kar je za vas najbolj naporno (koledar,
ura, službena obleka, budilka, telefon,
lahko pa v ovojnico napišete svojo gorečo prošnjo za letos ...).
VEROUK
se začne redno s tem ponedeljkom
po urniku. Če bo kakšna nujna sprememba urnika, se bomo dogovorili. Na
zadnji strani in na spletu.
Če obveznosti nikakor ne morete
uskladiti, lahko izberete termin v drugi
župniji (Kamnje, Črniče).
Starše prosim, da verouka ne jemljete
le kot krožek, saj gre za
osnovno skupno versko
vzgojo, h kateri ste se
svobodno zavezali pri
otrokovem krstu. Če ste
se sami v sebi odločili, da
spustite v svoj dom Božjo

ljubezen, bodo obveznosti skozi vse
leto šle veliko lažje.
UČBENIKE in zvezke dobite pri verouku
ali si jih nabavite sami. Cenik je na spletni strani. Da ne bomo izgubljali dragocenega časa pri verouku, prinesite prispevek za učbenike v ovojnici, na kateri naj
bo napisano ime veroučenca/cev.
Vsi veroučenci prejmete tudi nedeljski album (prejšnji liturgični zvezki).
Letos boste pri svetih mašah namesto
običajnih listkov zbirali in si izmenjavali
nalepke. Več v naslednjih oznanilih.
PRIPRAVA NA VEROUK
IN ZAKRAMENT SPRAVE
Kdor je dobro in z veseljem začel, je že
pol naredil. Pohvala, da ste se v lepem
številu udeležili priprav in svete spovedi
med tednom. Tisti, ki še niste opravili
zakramenta sprave, pridite v četrtek,
na praznik, pred sveto mašo.
VEROUČNA SPRIČEVALA
Tisti, ki jih še niste oddali, jih obvezno
prinesite k prvi veroučni uri.
OTROCI VABLJENI K PEVSKEMU ZBORU
IN DRUGIM DEJAVNOSTIM
Starši navdušite svoje otroke, iz nižjih
in tudi iz višjih razredov, za petje. Ne
gre le za petje, ampak tudi za duhovno
doživetje, druženje otrok v skupini in
vzgajanje ob animatorjih.
Javite se tudi za sodelovanje pri mavričnem krožku in k pritrkovalcem.
Tisti, ki bi želeli postati strežniki,
sporočite svojo željo.
OTROŠKA PEVSKA ZBORA
imata prve vaje ta petek,
v Kamnjah ob 16.45 in v
Črničah ob 19.00.
OBA MEŠANA PEVSKA ZBORA
tudi lepo vabita in pričakujeta nove
člane. Pevske vaje za MPZ v Črničah
bodo ob torkih ob 20.00; že ta torek,
6. septembra.

MLADI - MLADI - MLADI
Vabljeni na kratko uvodno mladinsko srečanje. Obudili bomo počitniške vtise in rekli besedo ali dve o letošnji Stični mladih.
V Črničah vabljeni v župnišče v petek, v
Kamnjah v soboto, obakrat ob 20. uri.
POPOLDANSKO ROMANJE
NA JAVORCO PRI TOLMINU
v nedeljo, 11.
septembra, popoldne vabljene
družine in vsi, da
se z avtomobili
odpravimo na
Tolminsko, k cerkvici Svetega Duha na
Javorci. Zgradili so jo vojaki med prvo
svetovno vojno. Če bo čas, si bomo
ogledali še Hudičev most in Tolminska
korita. Hoje bo za četrt ure. Zbor ob
14.00 v Potočah, 14.10 v Črničah.
STIČNA MLADIH 2011
Mladi iz obeh župnij, povabite se med
seboj in se čim prej prijavite za Stično
17. septembra. Srečanje je letos še
posebej skrbno pripravljeno, ker Stična
mladih praznuje 30-letnico. Skupaj z
drugimi mladimi boste molili, se udeležili delavnic, srečanja s škofom Bizjakom, šli k sveti spovedi, predvsem pa
doživeli utrip mladih kristjanov.
Iz naše dekanije bo
organiziran prevoz, za
katerega je potrebno
prispevati 10 €. Lepo
prosim, da prispevek
poravnate ob prijavi. Prijave zbiramo
do nedelje, 11. septembra, zvečer.
Ob letošnjem 30. srečanju v Stični
organizatorji vabijo tudi tiste, ki ste se
v prejšnjih letih udeleževali teh srečanj
in ste že odrasli. Za vas bo program od
14.15 naprej.

torek ob 20. uri v Marijinem domu v
Šturjah. Srečanje traja eno uro; najbolje je, da se ga udeležite že med pričakovanjem otroka, ko je poskrbljeno za
varstvo.
ENODNEVNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
za obe župniji bo v soboto,
24. septembra. Poromali
bomo v novomeško škofijo na Zaplaz k bl. Alojziju
Grozdetu in v Novo mesto
na Kapitelj. Že zbiramo prijave, lahko
tudi po el. pošti. Cena prevoza skupaj
s kosilom bo pribl. 25 €, natančno bo
znano naslednji teden, oddali boste kar
na avtobusu.
SREČANJA ZA STARŠE
Starši prve triade (1. in 2. razred in
prvoobhajanci) v Črničah v ponedeljek,
19. 9, v Kamnjah za iste razrede v
sredo, 21. 9.
Starši birmancev v Črničah 26. 9. v
Kamnjah 29. 9.
MLADI IN MANJ MLADI ZAKONCI
toplo vas vabim v
zakonsko skupino, ki
se bo prvič srečala v
četrtek, 22. 9., zvečer.
To bodo zelo preprosta
srečanja, v katerih si
boste »napolnili baterije« za naslednji
mesec. »Ukradite« si ta dragoceni čas,
da boste lahko ostalih 718 ur meseca
preživeli bolj polno in mirno. Sporočite
željo ali dodatno vprašanje.
Pred nami je:
•
•
•
•
•

PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti prvega
in drugega otroka, ne spreglejte priprave, ki se začne v

•
•
•

ponedeljek, 12.9, ŽPS v Črničah
nedelja, 18.9., začetek priprave na zakon
sobota, 17.9, Stična mladih
četrtek, 22. 9.,prvo srečanje zakonske
skupine
sobota, 24. 9., župnijsko romanje v novomeško škofijo
sobota, 24. 9., informativni dan za katehetsko-pastoralno šolo
nedelja, 2. 10., šagra sv. Mihaela v Kamnjah
14. – 16. 10., duhovna obnova za birmance

