Nameni svetih maš:
ponedeljek, 1. 10.,
Terezija Deteta
Jezusa, redovnica

KAMNJE ob 19.00
za †† Franca in Viktorijo
Vodopivec, Kamnje 6a
VRTOVIN ob 19.00
za † Stanka Lozarja,
p. n. Vrtovin 114b

sreda, 3. 10.,
Kandida,
mučenka

SKRILJE ob 19.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 19.00
na čast Materi Božji,
v zahvalo in priprošnjo
p. n. Črniče 69b
MALOVŠE ob 19.00
za †† Blažko in Pam,
p. n. Malovše 45

četrtek, 4. 10.,
Frančišek Asiški,
redovnik

KAMNJE ob 19.00
v čast sv. Frančišku,
Kamnje 49

ČRNIČE ob 19.00
za †† Peršič in Lojk,
p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 18.00
za † Ivano in Milana Breclja,
Vrtovin 77

ČRNIČE ob 19.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29

torek, 2. 10.,
Angeli varuhi

Od 18.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega.

prvi petek, 5. 10.,
Favstina Kowalska,
redovnica

Od 17.30 češčenje Najsvetejšega,
in priložnost za spoved.

prva sobota, 6. 10.,
Bruno,
ust. kartuzjanov

SKRILJE ob 8.00
za † Emo Rovtar, Skrilje 1
Od 7.30 priložnost za spoved
in češčenje Najsvetejšega.

Od 18.00 spoved in češčenje
Najsvetejšega.

ČRNIČE ob 19.00
za †† Hvalič,
p. n. Vogrsko 120

VRTOVIN ob 17.00
Poročna sveta maša

Irena Brecelj in Andrej Furlan
7. 9.
26. NEDELJA
MED LETOM,
ROŽNOVENSKA
Rožnovenska
Mati Božja

SKRILJE ob 7.45
za † Staneta Bajca,
Skrilje 92
KAMNJE ob 10.30
za † Stanka Kompara,
Kamnje 17

št. 40/12

GOJAČE ob 19.00
za †† starše Bovcon,
p. n. Gojače 3c

ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Bratina,
p. n. Gojače 3a
za župnijo

Pred nami je:
• sreda, 11. 10., nedelja, 14. 10. začetek leta vere;
• sobota, 20. 10., Ritem Duha;
• nedelja, 28. 10., ob 16. uri diakonsko posvečenje v Kamnjah; dopoldansko češčenje v Črničah.

 Za konec
PRI MATEMATIKI – »No Janezek, povej mi rešitev naslednje naloge: tvoj oče gre peš iz Kranja proti
Ljubljani s hitrostjo 3 kmh, tvoj stric krene uro pozneje iz Kranja proti Ljubljani s hitrostjo 5 kmh. Kje se bosta
srečala?« Janezek: »Kolikor vem, gotovo v prvi gostilni.«
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
26. nedelja med letom, 30. septembra 2012
»Kdor
pohujša
enega od
teh malih,
ki verujejo vame, bi bilo
bolje zanj, da bi mu obesili
mlinski kamen na vrat in
ga vrgli v morje. Če te
tvoja roka pohujšuje, jo
odsekaj! Bolje je zate, da
prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe
roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi
ogenj. Če te tvoja noga
pohujšuje, jo odsekaj!
Bolje je zate, da prideš
hrom v življenje, kakor da
bi imel obe nogi, pa bi bil
vržen v peklensko dolino.
Če te tvoje oko pohujšuje,
ga iztakni! Bolje je zate,
da prideš z enim očesom v
Božje kraljestvo,
kakor da bi imel obe
očesi, pa bi bil vržen
v peklensko dolino,
kjer njihov črv ne
umre in njihov ogenj
ne ugasne.«
(Mr 9,31—37)
Odlomki Božje besede
na 27. nedeljo med letom:
1. berilo: 1 Mz 2,18–24
2. berilo Heb 2,9–11
evangelij: Mr 10,2–16

Ne z množenjem dogodkov, ampak ...
Profesor v najboljših letih je pripovedoval: »Odločil
sem se, da bom vsak dan v svoji sobi po dvajset minut molil za izkušnjo Božjega Duha in za dar molitve.
Hkrati sem se v ta namen občasno pridružil majhni
skupini. Po treh tednih sem doživel, da so se porušili
vsi zidovi med menoj in Bogom. Izkusil sem veselje,
Božjo bližino in dar molitve. Kmalu so me nekateri
začeli spraševati, kaj se je z menoj zgodilo, zakaj sem
se tako spremenil. Nekdo mi je rekel: 'Saj ste čisto
drugačni! Kaj bi dal, da bi vam bil podoben ...'«
Preveč slabih zgledov je danes okoli nas, da bi kar
po poti dosedanje tradicionalne prakse prišli do žive
vere. Hkrati pa nam Bog prav danes daje veliko izredno lepih znamenj, živih dokazov, da je in deluje.
Ljuljka in pšenica rasteta skupaj, Bog se je tako odločil. Pohujšanje v svetu in med kristjani je na tej njivi prepogosto in preveč ga je. Koliko mladih in manj
mladih ostaja lačnih in brez Božjega življenja v sebi,
zaradi pohujšanja med nami kristjani. Jezusova beseda o mlinskem kamnu ne potrebuje komentarja o
tem, kaj je resnično zlo.
Zato me opazovanje njive od daleč ne bo pritegnilo. Pot vnovičnega odkritja osebne vere se začne z
izkušnjo. Brez notranje izkušnje Boga
ne bom opazil novih stebelc pšenice
sredi močno razraščenega plevela. To
je moje povabilo pred začetkom leta
vere. Tako pomemben in prelomen je
čas, v katerem živimo! Morda ima kdo
vtis, da želimo vero oživiti z množenjem
zunanjih dogodkov in prireditev. Tudi v
naši dekaniji je toliko ponudb, da se že
prekrivajo. Ne! Ravno nasprotna smer
je sedaj pomembna. Pot navznoter,
pot opuščanja, pot izgubljanja. Najprej se nečemu odpoveš in s tem po-

kažeš, da si se odločil za bistveno, za tisto, kar bo na koncu edino pomembno.
»Če te tvoja roka pohujšuje ...«
Ko nekdo zboli ali umre, imamo takoj čas, opustimo marsikaj in naredimo
prostor drugemu, človeku, medsebojnim odnosom ... Ali res mora priti kaj
takega, da se ustavimo in pridemo skupaj? Ali je res potrebna vojna, lakota
in stiska, da se odločimo in nekaj konkretnega začnemo? Bog tega gotovo
noče. V tem času nam ponuja čudovita
znamenja. Zato vas vabim, da z letošnjim oktobrom sladoled najprej okusimo in šele nato o njem razglabljamo.
Ne obratno!
Molitev je zelo konkretna in preprosta
stvar, v začetku je tudi težka. A treba
je preprosto začeti. Vem, da ima vsak
izmed nas zelo razvejene vsakdanje
vodovode. A vsakdo mora od nekod
najprej črpati vodo. Tudi vam bodo pozneje povedali, da se je nekaj na vas
spremenilo.
župnik

Obvestila:
SKUPNA MOLITEV
V letu vere zelo priporočam, da bi se po vaseh, v cerkvi ali pri
kom doma dobivali pri skupni molitvi. Mesec oktober je za to še posebej
primeren, saj je posvečen rožnemu
vencu.
Lepo bo, če nekdo v vasi da pobudo in
potegne za sabo še druge. Pomembno
je, da smo konkretni in da ostajamo čim
bolj preprosti. V družini pa lahko začnete s preprosto desetko rožnega venca,
le nekdo mora dati pobudo.
Če se boste kje dogovorili, prosim,
sporočite, da zapišemo v oznanila in se
lahko še kdo stalno ali občasno pridruži.
V GOJAČAH se boste v oktobru zbirali v
cerkvi vsak četrtek ob 19. uri.
PRVI PETEK
Vabljeni, da se odločite za redni mesečni
zakrament sprave.

V petek bo zaradi začetka svetopisemskega maratona v Vrtovinu sveta maša uro
prej in češčenje pred mašo. Vabljeni k tihi
in glasni molitvi pred Najsvetejšim, kjer
se srce lahko spočije v ljubečem odnosu.
V soboto dopoldne v Kamnjah obiskujem bolnike.
SVETOPISEMSKI MARATON
Od petka, 5.10., ob
19. uri zvečer do sobote, 6. 10., opolnoči
bodo/bomo v župnijski
cerkvi v Ajdovščini neprekinjeno brali Sveto
pismo. Želimo si odmik od dnevne politike in novic, verujemo, a Božja beseda
deluje sama po sebi, brez razlag. Pridite
kot poslušalci, molivci ali bralci ob kateri
koli uri in nahranite se.
DELO NA SVETEM PAVLU
Priporočamo se še za eno prostovoljno
pomoč pri ročnem izkopu najdenega
zidu in še nekaj zemljine, s tem si bomo
zmanjšali stroške arheološkega nadzora.
Kdor bi lahko prišel v četrtek dopoldne,
pomagat, naj sporoči, začnemo ob 8. uri.
RAZSTAVA ROMANJE ZA BESEDO
v kamenjski veroučni učilnici bo odprta danes, v nedeljo, 30. 9., po prvi in
drugi maši, potem pa ta teden vsak dan
od 18. do 19. ure ali po dogovoru, tel.
3647-002, 031 898 193.
MLADI
V petek ni rednega srečanja, gremo na svetopisemski maraton, v Ajdovščini ob 19. uri!
RITEM DUHA
Na poti v Stično se je rodila odločitev,
da gremo v soboto, 20. oktobra, ob
15. uri mladi iz dekanije z avtobusom
v Maribor na prireditev Ritem Duha,
doživetje sodobne krščanske glasbe in
veselega druženja mladih. Prijavite se
čim prej, do nedelje, 7. oktobra. Ob
prijavi prispevate 10€. Cena za vstopnico in prevoz bo okr. 20€.Vabljeni tudi
starši, ki želite doživeti veselje. Več na
www.ritemduha.net. Povej naprej!

MAŠA ZA MLADE DRUŽINE
Ob prvi soboti se bodo v Logu pri Vipavi spet zbrale k družine pri sveti maši in
posvetitvi. Vabljeni, ob 19. uri.
POROKA
v soboto bosta v Vrtovinu
sklenila sveto zakonsko zvezo Irena
Brecelj iz Vrtovina in Andrej Furlan iz
Manč. Priporočamo ju v molitev.
ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
Prvo srečanje bo v sredo, 3. oktobra,
ob 20. uri v Marijinem domu v Šturjah.
Vabljeni »stari in novi« slušatelji. V letu
vere se boste poglabljali v vsebino drugega dela veroizpovedi.
LETO VERE
Papež Benedikt XVI. je z
apostolskim pismom Vrata
vere (Porta fidei) razglasil leto
vere, ki bo na ravni vesoljne
Cerkve trajalo od 11. oktobra 2012 do
24. novembra 2013.
V naših dveh župnijah želimo biti konkretni, zato se bomo začeli zbirati pri
molitvi, tisti molitvi, v kateri se odpočijemo in med seboj srečamo.
V ta namen smo sprejeli
kip fatimske Marije romarice, ki bo začel svojo pot
po domovih v nedeljo,
14. oktobra, ko bomo v
obeh župnijah zaznamovali začetek leta vere.
S tem se bomo začeli
duhovno pripravljati tudi
na novo mašo. Fatimska
Mati Božja bo zato najprej potovala po kamenjski župniji, ki je
njen kip prvič sprejela pred 70 leti, sredi
druge svetovne vojne. Tako se želimo
tudi mi v današnjih nelahkih časih resno
izročiti Bogu. To dejanje gotovo ne bo
ostalo brez sadov.
Če želite res dobro svojim družinam,
mladim, se aktivno zavzemite in povežite v kakšno majhno skupino, ki bi se v
tem mesecu redno tedensko srečevala.
Sam kip bo na poti vse leto.

SVETOPISEMSKI MARATON - PROGRAM:
(podrobneje na plakatih in spletni strani)
PETEK
Ob 19.00, dvorana prve slovenske vlade,
začetek, škof Jurij Bizjak, predavanje: »Kaj se
bojite, maloverni?« Sprevod v cerkev.
Ob 20.30 začetek nepretrganega branja
Nove zaveze. Bralci bodo zbrani z vseh vetrov Primorske, od Tolmina do Podnanosa.
Dobrodošli so tudi naključni mimoidoči, da
poslušajo ali berejo (prijave na: dk.sonce@
gmail.com) z nami.
SOBOTA
ob 9.00, dom krajanov Ajdovščina: Svetopisemski FOTOMARATON. Ves ljubi dan
boste lahko fotografirali.
Od 10.00 do 11.30: dom krajanov Ajdovščina, Svetopisemske urice za otroke.
Svetopisemske urice so namenjene otrokom od 3. do 6. leta, starši lahko otroke
prepustijo v varstvo.
Ob 14.00, dvorana prve slovenske vlade:
Besede, BESEDE. Filmska projekcija za srednješolce in študente, kratki film, drama,
režiser: Matjaž Feguš.
Od 15.00 do 16.30, dom krajanov Ajdovščina: »Zaigrajmo Jezusovo priliko.« Dramska delavnica je namenjena otrokom od 9.
leta dalje; vodi Nataša Konc Lorenzutti.
Od 17.00 do 18.30, dom krajanov Ajdovščina: »Nauči nas moliti.« S seboj prinesite Sveto pismo. Vodita brat Jožko in
Magda Sever.
Ob 19.00, dvorana prve slovenske vlade:
Štefan Kržišnik, predavanje »Sveto pismo: zgodba o poročni ljubezni«. Kako
lahko otrokom s pomočjo razumevanja
poroke pomagamo odkriti smisel življenja.
Ob 21.00, dvorana prve slovenske vlade, Ajdovščina, »Jam-STATION«, glasba,
ples in petje ob znanih slavilnih in gospel
pesmih. S Sašem, Robijem, Markom,
Janezom in mnogimi drugimi.
Ob 24.00, cerkev sv. Janeza Krstnika: slovesen sklep branja Nove zaveze, molitev.
NEDELJA
Ob 15.00, cerkev sv. Janeza Krstnika: sklepna maša, vodi brat Jožko Smukavec, prepevali in igrali bodo mladinski pevski zbor iz
Šturij, bend Vozel, Sašo, Robi in drugi.

