št. 40/11

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 10., ni svete maše

torek, 11. 10.,
Firmin,
škof

VRTOVIN ob 19.00
za †† Brecelj in Bratina,
Vrtovin 55

SKRILJE ob 19.00
Maksimilijan Celjski, za † Alojza Habjana,
mučenec
Skrilje 91b
sreda, 12. 10.,

MALOVŠE ob 19.00
za † Lojzko Rebek in redovno
sestro Nikodemo ter vse ††,
p. n. Malovše 12
ČRNIČE ob 19.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, Ćrniče 61a

KAMNJE ob 19.00
za duše v vicah,
Kamnje 26

petek, 14. 10.,
Kalist I.,
papež

VRTOVIN ob 8.00
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68

RAVNE ob 19.00
po namenu

sobota, 15. 10.,

na Sveti Gori za birmance

ČRNIČE ob 19.00
za † Vladimirja Žerjala,
Črniče 108

Terezija Velika,
cerkvena učiteljica

KAMNJE ob 7.45
za †† stare starše Vodopivec,
Kamnje 44
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 19.00
za †† Volčič,
p. n. Črniče 12

četrtek, 13. 10.,
Koloman,
puščavnik

16. 10.
28. NEDELJA
MED LETOM
Marjeta M. Alacoque,
redovnica

OZNANILA

GOJAČE ob 19.00
za vse †† strice in tete,
p. n. Krkoč, Gojače 33

Danijel,
mučenec

ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Ivanko
Brankovič, p. n. Črniče 24

ob 12.15 na Sveti Gori za družine
birmancev

KAMNJE ob 15.30
krst otrok

 Za konec
PREVIDNEŽ – Pri verouku je katehet vprašal Janezka, ali pred jedjo vedno molijo.
»Ne,« je po pravici povedal mali mož, »samo takrat, kadar mama pripravi gobe, ki jih nabere moj brat.«
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

28. nedelja med letom, 9. oktobra 2011
»Nato je
rekel svojim
služabnikom:
›Svatba je
pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča in
povabite na svatbo, kogar
koli najdete.‹
Služabniki so odšli na poti
in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.
Ko je kralj prišel pogledat
goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega
svatovskega oblačila. Dejal
mu je: ›Prijatelj, kako si
prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa
je molčal. Tedaj je
kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu
noge in roke in ga
vrzite ven v najglobljo temo. Tam bo
jok in škripanje z
zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih,
a malo izvoljenih.«
(Mt 22,8—14)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 45,1.4—6
2. berilo 1 Tes 1,1 5b
evangelij: Mt 22,15—21

Ni imel svatovskega oblačila
Spominjam se, kako sem bil na obisku v
neki družini priča zanimivemu dogodku. Oče
je naročil otroku, naj gre po neko orodje. Ta
se je godrnjaje odpravil. Oče je šel za njim in
mu povsem mirno rekel: »Bom šel kar sam.
Poglej, kadar nalogo narediš godrnjaje, je
tako, kot da ne bi naredil nič. Ko jo opraviš
z veseljem, je kot da bi hkrati opravil deset
takih del.«
Podobno je pri hrani. Ni večjega plačila za
tistega, ki jo je pripravil, kot to, da jo pojedo
brez zmrdovanja. En sam nergač pri skupni
mizi lahko pokvari razpoloženje in odvzame
kosilu vso vrednost. Vesela pripravljenost pa
da celo hrani drugačen okus.
Prav nič drugače ne čuti Bog do nas. V Jezusovi priliki o kralju so vsi povabljeni odšli,
»eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji …«. In kralj se je razjezil. To je »vzgojna
jeza«, vsak dober vzgojitelj jo pozna. Ko nastopi brezbrižnost in če hočeš
otroku dobro, je treba postaviti
jasno mejo. Tudi Bog v naše dobro postavlja zelo jasne meje.
On se nikoli ne počuti ogroženega. Prav nobene usluge mu ne
delamo, ko sprejemamo njegove
zapovedi. Zato vera, ki ni živeta
s trdno odločitvijo, z vedrino in
privlačnostjo, nima velikega smisla. Tako privzgojena vera lahko pozneje rodi odpor, povzroči
alergijo na vse, kar je v zvezi s
Kristusom.
Vera je zahtevna, vendar je tudi
privlačna. Če manjka eno ali dru-

go, nekaj ne bo prav. Tukaj se lahko preveri vsak, najprej sam kot
duhovnik, v veliki meri starši, stari
starši, vsak, ki bi rad oznanjal evangelij.
Bog vedno znova v Svetem pismu
opisuje Božje življenje kot gostijo.
Je nekaj, kar pritegne, hkrati pa veliko zahteva. Ne moreš biti na gostiji, ne da bi hkrati kaj izpustil in
se čemu odpovedal. Hudo je, če to
gostijo vzamemo kot nujno zlo. Lahko gremo le zaradi nekoga drugega,
da mu naredimo uslugo. Lahko smo
med tistimi, ki gredo na gostijo zaradi koristi, da bi si pridobili privilegije, se komu prikupili. Lahko gremo
zaradi varnosti, da ne bo zamere, da
ne bo potem kdo kaj rekel … Lahko
le zadovoljno odkljukamo dolžnost,
prijateljstvo pa se ni prav nič poglobilo. Morda je tisti človek, ki je prišel brez boljšega oblačila, sam pri
sebi celo govoril: »Kralju bom naredil uslugo, če sploh pridem, da ne
bo užaljen, ker je dvorana prazna.«
Nekoč mi je nekdo svetoval: »Morate bolj popustiti v teh zadevah,
potem boste imeli več ljudi v cerkvi.« Pri sebi sem se samo nasmehnil. Mislil sem si: nadeti si moram
svatovsko oblačilo … Nadeti si to
oblačilo mi pomeni odpovedati se
vsaki koristi. Imeti Boga rad pomeni
imeti ga rad zaradi njega samega.
Druge vstopnice za nebesa ni v
prodaji, zato je najbolje nadeti si to
oblačilo že danes. Verjemi, ne le v
nebesih, že na zemlji boš začel živeti veliko bolj sproščeno.

Obvestila:
MESEC ROŽNEGA VENCA
Vztrajajmo pri »orožju za
naše čase«. Naj molitev ne bo napor,
ampak počitek. Oktober
je priložnost,
da obnovimo
rožni venec v
družini. Eden
ali dva, ni
pomembno,
koliko nas je.
Pomembno je, da
začnemo. Poživimo
skupno molitev pred svetimi mašami. Če je mogoče,
pridimo v cerkev 20 minut
prej.
Molitev nas pomirja in ponovno postavlja v odnose. Rožni venec
lahko rešuje družine, lahko ustavlja celo
vojne ...
DUHOVNA PODPORA
DRUŽINAM BIRMANCEV
V petek popoldne
odhajamo z birmanci
na duhovno pripravo
v dom Tau na Sveti
Gori. Ostali bomo do
nedelje.
Prvo januarsko nedeljo boste povabljeni,
da postanete »molitveni botri« enemu
izmed birmancev. Ta konec tedna pa
bodite z nami v molitvi.
Srečanje za starše birmancev bo v nedeljo ob 11.30 v domu (v stari gondoli
pod pokopališčem). Sklenili bomo s
sveto mašo ob 12.15.
Izročimo se v Božje roke, da bomo vsi
prišli nazaj notranje prenovljeni.

župnik SREČANJE ZA STARŠE

Starši preostalih razredov veroučencev
imate skupno srečanje za starše 4., 5.,
6. in 7. razreda: v Črničah v ponedeljek,
v Kamnjah pa v četrtek, obakrat ob 20.
uri. Za starše, ki ste že bili na srečanju za
ostale razrede, udeležba ni obvezna.

MAVRIČNA SKUPINA
v Kamnjah je lepo začela z delom. Še
vedno se lahko kdo pridruži; srečanje
je ta ponedeljek ob 18. uri.

SREČANJE DRUŽIN VIPAVSKE DEKANIJE
Kapucinski samostan Vipavski Križ
v soboto, 15. oktobra.

FRANČIŠKOVI OTROCI
vabijo medse. Še vedno se jim lahko
pridružite. Dobivajo se vsako soboto
od 15. do 17. ure v župnišču v Vipavskem Križu. Za informacije pokličite
Ines Bizjak 040-737-167.
V cerkvi so na voljo lističi z informacijami.

P r o g r a m:
15,30–16,00 zbiranje
16,00: sveta maša
Mašuje koprski škof msgr. Metod Pirih
ob somaševanju duhovnikov vipavske
dekanije;
spovedovanje bratje kapucini.
17.00: predavanje in pogovor
Aleš Primc: Odnosi v družini so pogoj
za pravičnost v družbi in svetu.

KRST OTROK
V molitev priporočamo družine, ki se
pripravljajo na krst
otroka prihodnjo
nedeljo. Sveti krst

prejmeta
Elija Podgornik, sin Mitje in Martine,
Vrtovin 15a in
Rok Zavadlav, sin Vida in Julijane,
Vrtovin 84.

Skupni obed, druženje in srečelov
na samostanskem dvorišču,
vmes v pesmi in besedi TALENTI IZ
NAŠIH ŽUPNIJ.
Vabljeni:
od najmlajših do najstarejših
in vsi vmes.
Organizator srečanja:
Dekanijski pastoralni svet in
Karitas vipavske dekanije

TERČELJEV SHOD
bo v nedeljo, 16. 10., ob 16. uri v Logu
ZAKONCI, STARŠI - SREČANJE Z
pri Vipavi. Filip Terčelj, žrtev preteklih
ZAKONCEMA SITER
režimov, je bil pričevalec vere. S sveto
Računajte na večer, 25.
evharistijo, z molitvijo in mnogimi
oktobra. Dani in Vilma
njegovimi pesmimi se bomo obrnili k
Siter iz svoje bogate,
njemu kot priprošnjiku.
tudi težke izkušnje delita
živo vero in moč za kakovostno zakonAVTOBUS ZA FESTIVAL RITEM DUHA
sko življenje zakoncem po Sloveniji.
se že polni.
Vzemite si čas. S takih srečanj odhaja
Iz Črnič vas
človek domov potešen in z novo voljo v
je prijavljenih
vsakdanje skrbi. Srečanje bo v župnijski
22. Vabljeni
dvorani v Kamnjah ob 19. uri.
tudi birmanci
s privoljenjem Pred nami je:
staršev. Ne za- • sobota, 22. 10., koncert Ritem Duha v Mariboru;
mudite lepega • sobota, nedelja, 22., 23. 10, »Podaj mi roko« v
Vipavskem Križu;
doživetja in skupne poti v soboto, 22.
• misijonska nedelja, 23. 10.;
oktobra, zvečer v športni dvorani na
• torek, 25. 10., obisk in pričevanje zakoncev
Vrbanski v Mariboru. Odhod v popolSiter;
• žegnanjska nedelja, 30. 10., celodnevno češčedanskih urah, vračamo se ponoči.
nje v Črničah;
Skupna cena vstopnice in prevoza bo
glede na popolnitev avtobusa okr. 25 €. • nedelja, 13. novembra, praznovanje zakonskih
jubilantov v Črničah.

