št. 39/11

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 3. 10.,

ni svete maše

GOJAČE ob 19.00
za vse † Stanka Krkoča,
p. n. Gojače 33

Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

VRTOVIN ob 19.00
v zahvalo in čast Materi Božji,
Vrtovin 33

ČRNIČE ob 19.00
za † Vladimirja Žerjala,
p. n. Črniče 108

sreda, 5. 10.,

ni svete maše

MALOVŠE ob 19.00
za † Adelo Cigoj in vse ††,
p. n. Malovše 30

KAMNJE ob 19.00
za †† Slavka in Emo Čermelj,
Kamnje 36

ČRNIČE ob 19.00
za †† Lojzeta in Marico Ušaj,
p. n. darovalca

VRTOVIN ob 19.00
za †† Lisjak,
Vrtovin 71a

za † Kazimirja ter žive in ††
Bavec, p. n. darovalca

SKRILJE ob 8.00
za † Zorana Rustja,
Skrilje 29

ČRNIČE ob 19.00
za † Antona in žive in ††
Mavrič, Črniče 11

Frančišek Borgia,
duhovnik

torek, 4. 10.,

Marija Favstina
Kowalska, redovnica

četrtek, 6. 10.,
Bruno,
ustan. kartuzijanov

Od 18.00 spovedovanje,
po maši češčenje Najsvetejšega.

prvi petek, 7. 10.,
Rožnovenska
Mati Božja

Od 18.00 spovedovanje ,
po maši češčenje Najsvetejšega.

sobota, 8. 10.,
Tajda,
spokornica

Od 18.00 spovedovanje in
češčenje Najsvetejšega.

Od 7.30, češčenje Najsvetejšega
in pril. za spoved.
9. 10.
28. NEDELJA
MED LETOM
Dionizij,
mučenec

VRTOVIN ob 7.45
za †† Joža Lozarja,
Vrtovin 98
KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji,
Potoče 24

ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Lozar,
p. n. Gojače 42
za župnijo

 Za konec
NOVOSTI PRI 10. BOŽJIH ZAPOVEDIH (pri verouku):
1. Varuj enega Boga. 6. Ne onesnažuj. 10. Ne želi svojega bližnjega Boga.
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
27. nedelja med letom, 2. oktobra 2011
»Nazadnje je
poslal k njim
svojega sina,
rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹
Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi
rekli: ›Ta je dedič. Dajmo,
ubijmo ga in se polastimo
njegove dediščine!‹
Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej
prišel gospodar vinograda,
kaj bo storil s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto pokončal,
vinograd pa dal v najem
drugim viničarjem, ki mu
bodo ob svojem času dajali pridelek.« Jezus jim je
rekel: »Ali niste nikoli brali
v Pismih: ›Kamen, ki so
ga zidarji zavrgli, je postal
vogelni kamen. Gospod je
to naredil in čudovito je v
naših očeh.‹
Zato vam pravim:
Vzelo se vam bo
Božje kraljestvo in
dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.«
(Mt 21,37—43)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 25,6—10a
2. berilo Flp4,12—14.19—20
evangelij: Mt 22,1—14

Od kod takšen boj?
Sveti Mihael je običajno upodobljen kot bojevnik. Bori se s silami zla. Morda se nam zdi ta podoba kot iz pravljice, daleč od današnjega načina življenja. Toda boj je resničen. Zelo resničen
in tudi zelo resen. S priliko o vinogradu je Jezus
jasno povedal, da življenje ni in ne bo pravljica,
ampak trd boj. Koliko časa že govorimo o boljšem svetu, ki naj bi ga zgradili. Sanjamo o dobi
miru, ko nam bo uspelo obvladati nasprotja in
nesporazume ter pravočasno ustaviti vsak poskus vojne in uničevanja.
Toda, kdor je vsaj malo vstopil v duhovni svet,
je že pri sebi kmalu občutil, kolikšna je moč zla.
Ni potrebno gledati večernih poročil, če smo duhovno odprti, bomo kar v sebi prepoznali vojno
in pritiske proti vsemu dobremu. Sovražnik nas
napada z vsemi njemu priljubljenimi duhovnimi
orožji, z navali jeze, nevoščljivostjo, malodušjem, obupom, zaskrbljenostjo, vsakršno obteženostjo; zelo rad ima občutek ogroženosti in
raznovrstne oblike strahu. Kot vsak vojskovodja
poleg orožja, ki tlači, uporablja tudi »diplomacijo«. Na lep način nas skuša premotiti, da bi
sami zašli v past. Spretno nam nastavlja mreže: lahko bi bili ugledni, pomembni; lahko bi
imeli varno rezervo, moč nad drugimi; dajmo,
poskrbimo zase, skupne stvari prepustimo
drugim …
Koliko slabega in črnega! In kaj
je za bojevnika najslabše? Da se zagleda v črno, slabo, nevarno. Kdor je
zazrt v moč zla, se bo začel bati. Postal bo pasiven in bo le čakal. Pravi
bojevnik zna trezno presoditi nasprotnika, toda ko se odloči za boj, gleda v
to, kar je svetlo, na videz majhno.

Zato že samo ime, sv. Mihael,
usmerja k povsem drugi taktiki. Pomeni: »Kdo, kakor Bog?« Pa to sploh
ni grožnja v smislu: »Boste že videli!«
To je opozorilo: »Bodi pozoren, kam
gledaš, kaj gledaš in kaj vidiš.« Če s
krstom zaznamovan človek ne išče
obraza Boga, se loti boja s skušnjavo z golimi pestmi, brez povezanosti z
Bogom, brez zakramentalnega življenja, brez Cerkve ... Skušnjava je premočna. Boriti se tako je podobno, kot
bi se vsa ameriška vojska odpovedala
letalstvu.
Še eno sovražnikovo orožje je. To je
razdvajanje. Razdvojiti moža in ženo,
razdvojiti sosede, narod, Cerkev. Če si
v sporih, ostajaš sam. Imaš bolj malo
možnosti, da v vojni preživiš sam.
Duhovni boj obstaja in sodobni človek je velikokrat preveč sam. Povezujmo se in dajmo prostor Drugemu in
drugemu. Skupaj v dobrem smo neizmerno močni. Če držimo skupaj, bodo
tudi strahovi postali manjši.
župnik

Obvestila:
OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA
Vzemimo molitev kot
počitek. Rožni venec
ni ponavljanje zaradi ponavljanja. Ni se
nam treba naprezati,
da bi spravljali skupaj
lepe misli in besede.
Preprosto ponavljamo
skupaj z Marijo posvečene besede, v
duhu pa se sprostimo in gledamo. Da,
rožni venec je molitev gledanja. Ne
bodimo osredotočeni na misli, ampak
na srce, na duha v nas. Tam nam Bog
spregovori. Potreben je čas. Ko vztrajamo, nas resnično obdari z novim pogledom; nase, na bližnje, svet, preteklost,

prihodnost začnemo gledati z drugačnimi očmi. Človek ni rešen križev, rešen
pa je nemira.
Mesec oktober naj bo priložnost, da
obnovimo rožni venec v družini. Eden
ali dva, ni pomembno, koliko nas je.
Pomembno je, da začnemo.
Potrudimo se tudi za skupno molitev
pred svetimi mašami. Če je mogoče,
pridimo v cerkev 20 minut prej in se
prepustimo »skupnemu toku« molitve.
Ko molimo skupaj, se izogibajmo
prehitevanju ali zaostajanju. Pomembnejše kot govor je poslušanje, zato se
uglasimo na »skupno frekvenco« in ne
molimo vsak zase. V taki molitvi bomo
prejeli veliko več miru.
PRVI PETEK
Vabljeni k redni mesečni spovedi,
zakramentu, ki ozdravlja in osvobaja.
Lepo je, ko se tudi veroučenci sami
odločite in greste k redni spovedi.
Pred Najsvetejšim se lahko umirimo,
ker nas tam Nekdo gleda z veliko ljubeznijo. Mi častimo, On nas navdihuje z
jasnim pogledom za naprej.
MLADI
Vabljeni k mladinskemu srečanju v soboto ob 20. uri v Kamnjah.
Ogledali si bomo komedijo, ki da misliti:
»Še enkrat 17«.
MLADI - GREMO NA FESTIVAL RITEM DUHA
Že lani smo se trdno
odločili, da letos gremo. V soboto, 22.
oktobra, zvečer bo
v športni dvorani na
Vrbanski v Mariboru
10. Ritem duha, festival veselja in glasbe.
Povezala nas bo tudi skupna pot.Odhod v
popoldanskih urah, vračamo se ponoči.
Skupna cena vstopnice in prevoza (okr.
25 €) bo odvisna od števila prijav.
Prijavite se čim prej, da si bomo zagotovili vstopnice v predprodaji!
OBISK BOLNIKOV
v župniji Kamnje v soboto dopoldne.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 2011
od 2. do 9. oktobra
»Da bo moje razmišljanje vredno prejetih darov« (Mdr 7,15)
Geslo letošnjega tedna
za življenje je vzeto iz
Knjige modrosti, iz osrednjega dela knjige (Mdr
6–9). Njen pisec, Jud iz
Aleksandrije v Egiptu,
kjer je bila knjiga napisana med 1. stol. pr. Kr.
in 1. stol. po Kr., premišljuje o delovanju modrosti v svojem
življenju in v življenju svojega naroda.
Geslo letošnjega tedna vsebuje povabilo, da bi vsak dan oblikovali tudi svoj
način življenja, razmišljanja in iskanja,
odnose med nami in v narodu po razmišljanju, ki je v Gospodu in po njegovi
ljubezni. Naj nas On vodi na tej poti, da
bi znali vedno globlje odkrivati veličino
in globočino daru njegove ljubezni in ga
znali razdeliti z drugimi, ki z nami tudi
danes iščejo Očeta. Vrstila se bodo predavanja o vplivu kontracepcije, uporabi
matičnih celic in druga. Več na spletni
strani.
ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
Prvo srečanje šole verskega poglabljanja bo v sredo ob 20. uri v Marijinem
domu v Šturjah. Prej se je zaradi števila potrebno prijaviti. Srečanja bodo ob
sredah.
»Šola« pomaga pri poglabljanju osebne
vere, temeljnega znanja krščanskega
razodetja.

PASTORALNO LETO:
PRAVIČNOST V LJUBEZNI

Kaj je družbeni nauk
Cerkve?
Socialni ali družbeni nauk Cerkve je razmišljanje v luči vere
(evangelijev) o zapletenih
vprašanjih človekovega bivanja v družbi.
Je oznanjevanje resnice o Kristusovi ljubezni v družbi.
Družbeni nauk Cerkve je utemeljen s
stališča razuma in naravnega prava, v luči
božje besede, zato je teološka veda, ki
spada k moralni teologiji.
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Človeško življenje je sveto, njegovo
dostojanstvo pa izhodišče za moralno
prihodnost družbe.
Vsakdo je dolžan iz odgovornosti do
celotne družbe prispevati svoj delež za
skupno dobro.
Najšibkejši, revni in ranljivi so osnovno merilo moralne ravni družbe za doseganje skupnega dobrega. Ta ocena
izhaja iz Jezusove zapovedi
Vsi ljudje imajo pravico do udeležbe v
gospodarskem, političnem in kulturnem življenju družbe. To je temeljna
zahteva za pravosodje in pogoj za
človekovo dostojanstvo.
Ena sama velika družina smo, ne glede na naše nacionalne, rasne, etične,
gospodarske ali ideološke razlike.
Gospodarstvo mora biti v službi ljudi
in ne nasprotno.
Spoštujmo stvarstvo, katerega skrbniki smo.
Država je dolžna krepiti človekovo dostojanstvo, varovati človekove pravice,
spodbujati skupno dobro.
Ena od osnovnih nalog države je, da
pomaga državljanom pri izpolnjevanju
odgovornosti do drugih v družbi.

SREČANJE ZA STARŠE
Starši preostalih razredov veroučencev računajte na skupno srečanje za
(iz zgibanke: Pravičnost v ljubezni)
starše 4.,5., 6. in 7. razreda: v Črničah
v ponedeljek, 10. 10., ob 20. uri, v Kamnjah pa v četrtek, 13. 10, ob 20. uri. Pred nami je:
• 14.–16. 10., duhovna obnova za birmance;
Za starše, ki ste že bili na srečanju za
• sobota, 15. 10., srečanje družin v Vip. Križu
ostale razrede, udeležba ni obvezna.
• nedelja, 16. 10., krst otrok v Kamnjah
• sobota, 22. 10., koncert Ritem Duha v Mariboru;
• torek, 25. 10., obisk in pričevanje zakoncev Siter

