Nameni svetih maš:

št. 41/11

ponedeljek, 17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
mučenec

KAMNJE ob 8.00
za duše v vicah,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.00
za † Ivanko Podgornik,
pogrebna

torek, 18. 10.,
Luka,
evangelist

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca in †† Krkoč,
p. n. darovalca

sreda, 19. 10.,
Pavel od Križa,
redovnik

SKRILJE ob 19.00
za † Andreja Bajuka,
p. n. Skrilje 70e

MALOVŠE ob 19.00
za † Hermino Mladovan,
p. n. Malovše 31

četrtek, 20. 10.,
Irena,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 107

ČRNIČE ob 19.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, Ćrniče 61a

petek, 21. 10.,
Uršula,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Janeza Čermelja,
p. n. Vrtovin 71b

RAVNE ob 19.00
za † Alojza Košuta,
Ravne 13

sobota, 22. 10.,

SKRILJE ob 8.00
po namenu

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 25

Marija Saloma,
svetopis. žena

23. 10.
30. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA
Janez Kapistran,
duhovnik

KAMNJE ob 7.45
v zahvalo Božji dobroti,
Vrtovin 10c
KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta Rijavca,
Kamnje 5b

ČRNIČE ob 9.00
za †† Brezavšček, Skrt in
Brankovič, p. n. Črniče 22
za župnijo

Pred nami je:
• torek, 25. 10., obisk in pričevanje zakoncev Siter;
• žegnanjska nedelja, 30. 10., celodnevno češčenje v Črničah;
• nedelja, 13. novembra, praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah.

 Za konec
INFORMACIJA – Blondinka kliče na železniško postajo in vpraša, kako dolgo vozi vlak iz Ljubljane do
Dunaja. »Trenutek ...« reče uslužbenec. »Najlepša hvala!« se zahvali blondinka.
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
29. nedelja med letom, 16. oktobra 2011
Tisti čas so
farizeji odšli
in se posvetováli, kako
bi Jezusa ujeli v besedi.
K njemu so poslali svoje
učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj,
vemo, da si resnicoljuben
in v resnici učiš božjo pot
ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj
se ti zdi: Ali smemo dajati
cesarju davek ali ne?«
Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel:
»Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni
novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel:
»Čigava sta ta podoba
in napis?« Dejali so mu:
»Cesarjeva.«
Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je
cesarjevega,
in Bogu, kar
je Božjega.«
(Mt 22,15—21)
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

Jezus nič ne deli
Ob tem odlomku se spomnim, da je mati
Terezija nekoč dejala: »Pustite, da vas Bog
uporabi, ne da bi se z vami posvetoval. Pustite, da vas Bog ujame ... Pustite se mu ujeti, potem pa mu pustite, da popolnoma razpolaga z vami. Nismo niti veliki niti majhni,
pač pa takšni, kot smo v Božjih očeh. Samo
če se popolnoma predajamo, nas Bog lahko
uporabi, ne da bi se posvetoval z nami. Radi
vidimo, če nas vprašajo za nasvet, vendar pa
je za nas zelo dobro, če njemu dopustimo, da
nas uporabi brez posvetovanj.«
Medtem ko farizeji »glihajo«, koliko naj dajo
cesarju in koliko Bogu, jih Jezus preseneti z
odgovorom, ki je na popolnoma drugi ravni.
Kot bi hotel reči: Pustite raje, da vam Bog
kaj vzame. Ne sprašujte se več, koliko boste
dali, da boste naredili prav za Boga. Boga se
ne da »ujeti«. Raje se odpovejte računanju
in pustite, da Bog ujame vas.
Navadno se ob tem »Dajte cesarju …« takoj ustavimo ob misli, da smo odgovorni tudi
za družbo, ne le za pobožnost. Res je in prav
letos skušamo prebuditi to družbeno odgovornost. A, žal, vidim, da se kaj hitro pojavi delitev: kakšen naj bom v cerkvi,
kakšen naj bom v družbi … Danes
smo že tako zelo razdeljeni v
tem, kakšen moram biti npr.
v službi, kakšen doma, kakšen
do sebe, kakšen pred drugimi
…
Jezus pa s temi besedami ni
hotel nobene delitve. Hotel je,
naj se sploh ne ustavljamo ob

tem vprašanju, da ne bomo zgrešili bistva. Kolikokrat bi radi Boga
»uporabili« za podkrepitev lastnega prav. Toda Bog se ne pusti uporabiti. Škoda je, da gre mimo toliko
Božjih znamenj, mi pa se ustavljamo ob rečeh, ki bodo že naslednji teden pozabljene. Prav v tem
predvolilnem času se bomo lahko
velikokrat brez potrebe raztresli in
bo lahko šlo mimo veliko drobnih
znamenj, ki nam jih Bog pošilja.
Namesto velikih razprav skušajmo
našo domovino kdaj resnično vpeti
v srčno molitev.
Pred misijonsko nedeljo smo.
Verjamem, da vas kdaj spremljal
občutek: »Kaj lahko sploh naredim, tako majhen sem, kaj velikega lahko spremenim?« Vedno lahko
začnem tako, da dam sebe, da se
izročim in se dam na voljo. To je
začetek spreminjanja sveta. Sliši
se čudno, in vendar svet bolj kot od
dajanja živi od izgubljanja. Življenje teče po tirih, ki nimajo logične
računice. Farizeji so hoteli od Jezusa izračun. Veliko so dajali, malo pa
so se dali na razpolago.

Obvestila:

GREMO NA FESTIVAL RITEM DUHA
Zbranih nas je
30, še 20 mest je
prostih. Ne gremo samo mladi, vabljeni tudi
drugi (starši, višji
razr. OŠ..). Cena
skupaj z vstopnico bo od 22 do 27 €
(glede na zapolnitev avtobusa). Odhod
avtobusa iz Črnič v soboto ob 15. uri.
Vračamo v zgodnjih nočnih urah.
Dogajanje bo prenašal tudi Radio
Ognjišče, vendar je doživetje »v živo«
nekaj povsem drugega.
PODAJ MI ROKO V VIPAVSKEM KRIŽU
Že v soboto bo praznovanje 25-letnice
Duha Assisija:
11.30 zbiranje na Cesti (pri rampi)
12.00 angel Gospodov na Cesti in romanje
v Vipavski Križ
12.45 pričevanja: s. Valentina Ščuka FSR,
br. Stane Bešter, p. Robert Bahčič, p. Janez Šamperl
14.00 molitev v cerkvi
14.30 malica
15.30 delavnice (za otroke, glasbena animacija, likovna delavnica) adoracija
16.30 priprava na sv. mašo
17.00 sv. maša

NEDELJA - Podaj MI Roko

župnik Ob 15. uri bodo nastopili pevski zbori. Ob
sedemnajstih bo v samostanski cerkvi molitvena ura za mir. Ob 18. uri sveta maša.

MISIJONASKA NEDELJA
Prihodnjo nedeljo se bomo posebej
spomnili misijonarjev in v sebi poživili
našo poklicanost, da smo sami misijonarji. Letošnje geslo: »Kakor je Oče
mene poslal,
tudi jaz vas pošiljam.«
Nedeljsko nabirko bomo namenili za
misijone.
Osrednja misijonska slovesnost bo v
Jelšanah ob 15.30. Skupaj z misijonarji jo bo vodil škof Metod Pirih.

ŠOLA ZA ZAKON 2011/12
Komu je namenjena?
Šola za zakon je za tiste fante in
dekleta, ki resno hodijo skupaj in se
želijo temeljito pripraviti na krščanski
zakon.
Šempeter pri Gorici, v župnišču,
vsak 1. in 3. petek ob 20.00,
začetek 7. oktobra 2011.
Več o šoli za zakon na: http://www.
rkc.si/najinapot/
Informacije in prijave na:041 382 758
Marta in Sergij Premrl
Zelo priporočamo!

ZAKONCI, STARŠI - SREČANJE
Z ZAKONCEMA SITER
Med nas prihajata v torek, 25. oktobra, ob 19.
uri. Iz svoje bogate,
tudi težke izkušnje nam
bosta podelila navdušenje in izkušnjo
povezovanja družin za naš za družino
in zakonce zelo naporen čas.

3. Pregled dela v zadnjem letu
Večina načrtovanih del je bila uresničena. Lepo so uspeli dnevi duhovnih
vaj v Stržišču.

4. Načrtovanje za letošnje leto
- začetek veroučnega leta: šolska
maša – 18. 9. 2011,
- priprava celoletnega programa sodelovanja pri nedeljskih sv. mašah (g.
župnik in katehisti),
- začetek pevskih vaj, mavrični kroZAPISNIK
4. seje župnijskega pastoralnega žek,
- praznik sv. Kozma in Damjana pri
sveta, ki je bila v tednu pred zupodružnici v Malovšah (25. 9. 2011),
nanjo slovesnostjo SV.Vida (19. 6.
2011), ni bil pripravljen, ker se je na - celodnevno češčenje v župniji, žeseji obravnaval izključno potek zuna- gnanjska nedelja (30. 10. 2011) po
nje slovesnosti in posamezne naloge ustaljenem redu.
Predlog: češčenje za šolske otroke
ob prazniku sv.Vida.
Zapisnik 5. seje župnijskega pa- ob 8.15, slovesna maša ob 9. uri, po
maši češčenje za može in fante, ob
storalnega sveta,
v ponedeljek, 12. 9. 2011 ob 20. uri, 11. češčenje v tišini – prostovoljci,
ki jo je vodil g. Rafko Klemenčič. Seje žene in dekleta ob 13.30, pevski zbor
se je udeležil tudi upokojeni g. župnik ob 14.30, sklep slovesnosti z blagoslovom z Najsvetejšim ob 15. uri.
Aleksander Lestan.
- prireditev: Podaj mi roko, 23. 10.
1. Molitev
- Vsi sveti – molitev na pokopališčih in
2. Pastoralno leto socialne prablagoslov grobov (kot lani),
vičnosti
- maša za zakonske jubilante: predlog
Pogovor in razmišljanja ob vprašanjih: na zahvalno nedeljo,
- Kaj vse v naši župniji pomaga žu- prireditev: »Ritem duha«: 22. 10.
pljanom k rasti osebne vere? (zgled
2011,
življenja po veri, srečanja, slovesno- - obisk dekanijskega pastoralnega
sti, skupna molitev, oznanila, nesveta, predvidoma v januarju 2012,
deljske pridige, duhovne vaje, petje, - srečanje družin v Vipavskem Križu.
krožki, gibanja - npr. Marijino delo,
pričevanja, delavniške svete maše …) 5. Razno
- Koga naj povabimo v razne skuSveta maša: predlog, da se po sv.
pine, da bo lahko predstavil svojo
obhajilu uvede tudi čas tišine ali pa
izkušnjo poti do osebne vere? (Premolimo skupaj (ena molitev) tudi modlogi: misijonarje, brate kapucine, g. litev V spravo za bogokletje.
Roberta Friškovca, g. Gregorja Kuneja, dr. Karla Gržana, predstavnike
Seja je bila končana ob 22. uri.
Marijinega dela, …).
Zapisala: Boža Ušaj
- Kakšno mesto imajo v naši župniji
duhovne vaje, seminarji, delavnice,
srečanja staršev …?

