Nameni svetih maš:
ponedeljek, 19. 9.,
Januarij,
škof

KAMNJE ob 19.00
v dober namen,
Kamnje 49

GOJAČE ob 19.00
za † Drago Pirjevec,
Gojače 17

torek, 20. 9.,
Andrej Kim in drugi
korejski mučenci

VRTOVIN ob 19.00
za † Alojza Nevredna,
Vrtovin 114

ČRNIČE ob 19.00
za † Kazimirja
in vse †† Bavec

sreda, 21. 9.,
Matej,
apostol

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Poljšak,
Skrilje 91d

MALOVŠE ob 19.00
za †† Cigoj, Maklovi
Malovše 17

četrtek, 22. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 2
za † Ivana Rustja Kamnje 55
VRTOVIN ob 19.00
za † Franca Vodopivca,
Vrtovin 58

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 69b

na Zaplazu v čast bl. A. M. Slomšku
in A. Grozdetu za župnijo

ČRNIČE ob 16.00
poročna sveta maša

Mavricij,
mučenec

petek, 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine,
duhovnik
sobota, 24. 9.,
Anton Martin
Slomšek, škof
25. 9.
26. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA
Sergij, menih

RAVNE ob 19.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. Ravne

(Stanka Vidmar in Dejan Koren)

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina,
Kamnje 44
KAMNJE ob 10.30
za † Zdravka Vodopivca,
Kamnje 26

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
MALOVŠE ob 16.00
za vse dobrotnike cerkve

ob 14.00 krst otrok


• Pomaga, da se zakonca doma začneta pogovarjati o stvareh, ki se jih zlepa ne lotimo.
• Pomaga na skupne težave pogledati z druge, lepše strani.
Kje, kdaj, kako?
• Srečanja so v veroučni učilnici enkrat na mesec, običajno zvečer.
• Duhovnik je v skupini le toliko, da skupino spremlja, poskrbi, da se pogovor preveč
ne zavleče, in včasih s svoje strani da svoj pogled.
• Na vsakem srečanju je pogovor ob izbrani temi. Sveto pravilo zakonske skupine je,
da vse, kar se v skupini pove, ostane tam. To ustvarja potrebno zaupanje.
• Sledi družabni del s sproščenim klepetom.

 Za konec
ODGOVORNA VZGOJA – »Z možem sva zelo pazljiva. Če se kregava, pošljeva otroke na dvorišče,«
razlaga mati svoji sodelavki. »Saj se jim pozna, da so veliko na svežem zraku.«
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
25. nedelja med letom, 18. septembra 2011
»Pod noč pa
je gospodar
vinograda
rekel svojemu
oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri
zadnjih in končaj pri prvih.‹
Pristopili so torej tisti, ki so
prišli okrog enajste ure,
in dobili vsak po en denarij.
Ko so prišli prvi, so mislili,
da bodo dobili več, vendar
so tudi oni dobili vsak po en
denarij. In ko so to prejeli,
so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so
delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali
težo dneva in vročino.‹
Odgovoril je enemu izmed
njih: ›Prijatelj, ne delam ti
krivice. Ali se nisi pogodil z
menoj za en denarij? Vzemi,
kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu
dati kakor tebi. Ali ne smem
storiti s svojim, kar hočem?
Ali je tvoje oko hudobno, ker
sem jaz dober?‹
Tako bodo poslednji prvi in
prvi poslednji.«
(Mt 20,8—16)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Ezk 18,25—28
2. berilo Flp 2,1—11
evangelij: Mt 21,28—32

Primerjanje, primerjanje …
Letos poleti mi je mlado dekle po prometni
nesreči pripovedovalo: »Kako malo je potrebno in vse lahko gre.« Nekdo drug je nekoč pripovedoval po nesreči na avtocesti: »Prejšnje
dni smo bili vsi nervozni, toliko jeze je bilo med
nami zaradi službe in sporov s sosedi. Po nesreči smo vsi čutili eno: Kaj vse imamo! Kaj
nam pomaga vse to uganjanje, ko pa lahko v
hipu ostane le eno.«
Delavci v vinogradu iz Jezusove prilike so bili
srečni, ko so dobili delo. Na koncu so pozabili, da bi lahko vsi ostali praznih rok. Nekdo
drug je pripovedoval: Ob gradnji avtoceste se
je končno vse uredilo, odkupljeno zemljo so
dobili zelo dobro plačano. Bili so zadovoljni,
dokler ... Dokler se ni izkazalo, da so eni dobili
plačano bolje kot drugi. Povezanosti je bilo konec. Sedanja gospodarska recesija nas že uči
na nov način misliti ne samo nase, ampak tudi
na druge.
Kaj je torej bolje: dobiti nič, ali dobiti manj
kot drugi? V razmerju do Boga bi lahko vsi dobili »nič«. Kristjani v prvih skupnostih so zelo
živo čutili, da so prejeli »vse«. Zato jim ni bilo
težko vzeti časa, da so prihajali
skupaj, slavili Boga in delili dobrine.
Imeli so dovolj – časa in dobrin –
tudi za vse drugo. »Kdor ima, se
mu bo dalo« (Mr 4,25).
Jezus ne mara ravnil in
merilnih trakov. On ti želi
podariti srečno večnost.
Začeli smo računati, koliko časa in pozornosti bomo

odmerili za Boga in koliko za drugo.
In manj ko ga odmerimo zanj, manj
ga imamo zase. Bolj ko se začnemo primerjati z drugimi, manj sreče
ostane nam. Naredimo v tem tednu
poskus: Bogu ne bomo nič odmerjali
in med seboj se ne bomo nič primerjali. Poskusimo to vsak dan znova, in
začeli bomo razumeti na videz nelogičen evangelij.

pobere samo prevoz.
Všteto je tudi skromno kosilo (enolončnica) v Kostanjevici
okrog 13. ure. Tako
bo cena 30 € na osebo, oddate kar na
avtobusu. Za celodnevno pot bo treba
malice vzeti s sabo. Če bi se kdo rad odpovedal kosilu, naj med tednom sporoči.
Program: Poromali bomo na Záplaz, v
glavno romarsko središče novomeške
škofije, posvečeno Materi Božji in bl.
župnik
mučencu Alojziju Grozdetu; na njegovem grobu bomo prosili blagoslova za
Obvestila:
vse naše župljane. Nato se bomo odpeljali proti Kostanjevici, si ogledali dolenjske Benetke in galerijo Božidarja Jakca v
PRIPRAVA NA ZAKON
nekdanjem cistercijanskem samostanu.
se začne danes, v nedeljo, 18. sepPopoldne bomo obiskali kapiteljsko certembra, ob 16. uri v Marijinem domu
kev in novo škofijsko središče v Novem
v Šturjah.Namenjena je poglabljanju
mestu.
vajinega odnosa. Mladi, pogum!
Vrnili se bomo okoli 20. ure.
SREČANJE ZA STARŠE
ZAKONSKA SKUPINA
1. in 2. razreda ter prvoZakonci, ki želite poglabljaobhajance v bo Črničah v
ti svoj odnos in se srečevati
ponedeljek ob 20. uri,
enkrat mesečno v družbi
za 1., 2. razred in prvoodrugih zakoncev in duhovbhajance v Kamnjah pa v
nika, lepo vabljeni v zakonsredo, 21. 9. ob 20. uri.
sko
skupino,
ki se ustanavlja. Pridite
Starši, ki imate veroučence v višjih rav
četrtek
ob
20.30. Prvič se dobimo
zredih, lahko pridete tudi samo k višjim
razredom. Starši prvoobhajancev pa se v Kamnjah (v učilnici), pozneje lahko
potrudite priti k temu prvemu srečanju. izmenično v obeh župnijah. To bodo zelo
Starši birmancev imate srečanje v Čr- preprosta srečanja, v katerih si boste
ničah v ponedeljek, 26. 9., v Kamnjah »napolnili baterije« za naslednji mesec.
pa v sredo, 28. 9.
MAVRIČNA SKUPINA
Ta srečanja niso roditeljski sestanki,
Mavrična skupina v Kanamenite to uro predvsem sebi.
mnjah se bo sestajala ob
ponedeljkih dvakrat na
ŽUPNIJSKO ROMANJE
mesec, lahko pa še kdaj
V soboto romamo na Záplaz, v Kostavmes, odvisno od potrebe
njevico na Krki in Novo mesto. Na pot
po mavričnem druženju. En ponedeljek
je treba pravočasno, da se izognemo
bomo namenili prebiranju in ustvarjanju za
gneči na Záplazu. Odhod avtobusa iz
Črnič ob 6.30, pobira po vaseh. Drugi Mavrico, drugi ponedeljek pa bomo ustvaravtobus začne v Potočah (tam se do- jali za svojo dušo in v veselje bližnjim.
bimo skupaj) ob 6.45. Cena je nekoli- Vsi, ki bi se nam radi pridružili, pridite v
ko višja, ker so zraven tudi vstopnine, ponedeljek, 26. 9., ob 18. uri v verocelih 16 € pa nam ob polnih avtobusih učno učilnico.

SV. KOZMA IN DAMJAN V MALOVŠAH
Zavetnika cerkve v Malovšah vabita
prihodnjo nedeljo, 25. 9., ob 16. uri
na praznovanje in blagoslovitev novih
cerkvenih klopi. Ob tej priložnosti velika zahvala dobrotnikom in vsem, ki ste
izpeljali to novo pridobitev.
SVETI KRST
Prihodnjo nedeljo prejmeta
sveti krst Sofia Jerkič, hči
Aleša Jerkiča in Jane Vidmar,
Skrilje 64 in Tim Rupnik, sin Uroša
Rupnika in Metke Lisjak, Potoče 43a.
Družini priporočamo v molitev.
KVATRNA NEDELJA
Prihodnja nedelja je kvatrna, miloščino
v obeh župnijah oddamo za semenišče.
KATEHETSKO-PASTORALNA ŠOLA
Ni namenjena le tistim, ki bi potem
poučevali verouk, ampak najprej poglabljanju lastne vere in širjenju splošnega znanja. Je tudi priložnost za druženje in povezanost. Predavanja so ob
sobotah. Vpiše se lahko vsak s končano
srednjo šolo.
Obiskuje jo velika večina tistih, ki imajo
tudi veliko drugih službenih ali družinskih obveznosti. Mnogi so po obiskovanju teh predavanj potrdili, da jim je
šola največ koristila pri vzgoji lastnih
otrok ter pri polnejšem preživljanju
časa v družini in na delu.
Lepo vabljeni, da se tisti, ki vas »vleče«, opogumite. V soboto je informativni dan v škofijski gimnaziji v Vipavi
ob 17. uri.
Vpis in uvodna maša v soboto, 1. 10.,
od 15. do 18. ure. Predavanja bodo v
Vipavi za katehetsko in biblično smer,
za 2. letnik pa letos v Postojni.
ŠAGRA SVETEGA MIHAELA V KAMNJAH
bo v nedeljo, 2. 10. V okviru letošnjega praznovanja bo v četrtek, 29. 9.,
v cerkvi po večerni maši koncert in
pričevanje slavilne skupine iz Vipave

pod vodstvom Pavleta Kodelja. Že sedaj
vabljeni, da si vzamete čas za prijeten
dogodek.
ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
Letos po triletnem premoru spet vabimo vse, ki vas to zanima. Šola naj bi
pomagala pri poglabljanju osebne vere,
spoznavanju Jezusovega nauka in usposabljanju sodelavcev v župniji.
Srečanja so ob sredah. Prvo bo, če bo
dovolj prijavljenih, 5. oktobra ob 20.
uri v Marijinem domu v Šturjah.
Pred nami je:

• četrtek, 29. 9., koncert slavilne skupine iz
Vipave v Kamnjah;
• dekanijsko srečanje strežnikov v Budanjah;
• nedelja, 2. 10., šagra sv. Mihaela v Kamnjah;
• od 14. do 16. 10. duhovna obnova za birmance.

KAJ NI IN KAJ JE ZAKONSKA SKUPINA
Kaj zakonska skupina ni?
• Ni »verouk« ali predavanje o tem, kako
naj živimo v zakonu.
• Ni krožek, kjer bi se pogovarjali samo o
vzgoji otrok.
• Ni »predelana« mladinska skupina, kjer
bi imeli velike debate na določeno temo.
• Ni skupina, kjer bi vsak samo sedel in
poslušal modrovanje drugih, in hkrati ni
prisila, kjer bi vsak moral vedno govoriti in
povedati svoja občutja in mnenje.
• Ni posebna elitna enota »idealnih« kristjanov in zakoncev v župniji.
Pač pa
• Želi pomagati posameznemu paru, da bi bolj polno in veselo živela svoj zakonski poklic.
• Prideta utrujena in obtežena, domov gresta z novo močjo in veseljem, potrjena v
svojem vsakdanjem delu.
• Polagoma se ustvarja prijateljsko ozračje,
je tudi prostor za sproščeno družabnost.
• Šele v skupini ugotoviš, da se s podobnimi
lepimi in težkimi stvarmi srečujejo tudi drugi.

