Nameni svetih maš:
ponedeljek, 8. 10.,

št. 41/12

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo,
Kamnje 3c
VRTOVIN ob 19.00
za vse †† Vrtovin 89

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

sreda, 10. 10.,
Robert Malatesta,
tretjerednik

SKRILJE ob 19.00
v čast Svetemu Duhu
za zdravje, Skrilje 77

MALOVŠE ob 19.00
za † Stanka Rebka
8. dan

četrtek, 11. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefo Bizjak,
Potoče 28, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, p. n. Črniče 106

Benedikta,
redovnica

torek, 9. 10.,
Dionizij,
škof

Filip,
diakon
LETO VERE

VRTOVIN ob 19.00
RAVNE ob 19.00
za † Terezijo in Franca Lozarja, po namenu
Vrtovin 25a

sobota, 13. 10.,

SKRILJE ob 8.00
za † Zorana Rustja,
Skrilje 29

14. 10.
27. NEDELJA
MED LETOM,
Kalist I.
papež

VRTOVIN ob 7.45
v čast Materi Božji
za zdravje, Vrtovin 26a
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefo Podgornik,
Vrtovin 16a

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 19.00
za †† Ušaj,
p. n. Gojače 30

petek, 12. 10.,
Maksimilijan Celjski,
mučenec

Koloman,
mučenec

OZNANILA

ČRNIČE ob 19.00
za †† Plahuta,
p. n. Gojače 30
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Stanka in
Angelo Rebek,
p. n. Malovše 12
za župnijo

Pred nami je:
• nedelja, 14. 10. začetek leta vere;
• sobota, 20. 10., Ritem Duha;
• nedelja, 21. 10., krst otrok v Kamnjah (Tisti, ki računate na krst jeseni, se čim prej javite.);
• nedelja, 21. 10., Terčeljev shod v Logu;
• nedelja, 28. 10., ob 16. uri diakonsko posvečenje v Kamnjah; dopoldansko češčenje v Črničah.

27. nedelja med letom, rožnovenska 7. oktobra 2012
Ko so bili
v hiši, so
ga učenci
spet spraševali o tem. In govoril
jim je: »Kdor se loči od
svoje žene in se oženi z
drugo, prešuštvuje z njo;
in če se ona loči od svojega moža in se omoži z
drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da
bi se jih dotaknil,
učenci pa so prinašalce
grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in
jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni,
in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.
Resnično, povem vam:
Kdor ne sprejme Božjega
kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.«
In objemal jih je, polagal nanje roke in jih
blagoslavljal.
(Mr 10,10—16)

 Za konec
ZDRAVILO – 80-letna babica prvič v življenju spije kozarček žganja. Po prvem požirku vzklikne: "Za Božjo
voljo, saj to je vendar enakega okusa kot zdravilo, ki ga je moral moj mož piti vsak dan.
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

Odlomki Božje besede
na 28. nedeljo med letom:
1. berilo: Mdr 7,7–11
2. berilo Heb 4,12–13
evangelij: Mr 10,17–30

Lepo in hkrati dramatično
In živela sta srečno, za sedmimi gorami in sedmimi
vodami, imela sta potomce, bogata in srečna …
Vsi smo potrebovali pravljice, da smo si prav oblikovali svojo domišljijo (danes jo žal napačno vpijamo z
že izdelanimi podobami s premnogih zaslonov). Otrok,
ki se je v najnežnejših letih naučil videti lepo stran
življenja, bo to zmogel videti tudi, ko ga bo življenje
stisnilo. Brez lepote se ne da živeti. Toda življenje na
svojem površju ni pravljična in cvetoča ravan. Življenje je dramatično in lepo hkrati. Zakaj je vera tako
velik dar? Le vera more kasneje, v zreli dobi videti
tisto drugo stran življenja.
Zato Jezus vedno znova kot znamenje postavlja odraslim pred oči otroka. Vera tvojega življenja ne bo
pootročila. Nasprotno. Prav vera je skok, ki te lahko
ponese globlje, da lahko vidiš še drugo stran življenja. Vera te ne bo obvarovala nesreč, bolezni, osebnih
spodrsljajev, krivic … V veri boš zmogel sprejeti, da je
življenje dramatično.
Brez vere je nerazveznost svetega zakona le plehko
moralno načelo, hladno in brez upanja.
Ko izgubljamo vero, se začnemo izgovarjati, da se je treba prilagoditi sedanjim razmeram, da so časi drugačni.
Ko izgine svetost skupnega življenja,
se začne razpad družbe. Ko človek
največje svetinje življenja vzame v
svoje roke in sam določati, kaj je
prav, takrat izgine prihodnost, živim vedno bolj le še za sedaj.
Ko daš vero na stran, nisi več
romar, ampak le še turist. Lahko
narediš še toliko novih ljubezenskih preizkusov, greš v nove in
nove odnose, vedno te bo dohitela
tvoja
lastna pot. Človek brez Boga hodi v

krogu. Samo nekdo drug lahko vstopi
v tvoje življenje in ti odpre pot. Lahko
opravljaš iste vsakdanje dolžnosti, vendar jih lahko delaš kot suženj ali turist.
Ko si se znašel v ljubečem odnosu z
Bogom, pa jih začneš delati kot romar.
Na romanju te lahko doleti marsikaj, a
pred sabo imaš zanesljiv cilj.
Tako srčno vsakemu od vas želim,
da bi se v začetku leta vere odpravil
na pot. Marija romarica bo le zunanje
znamenje. Vera iz tvojega življenja ne
bo naredila pravljice, gotovo pa jo bo
spremenila v pot in romanje.
župnik

Obvestila:
SKLEP SP MARATONA IN SHOD V LOGU
Danes, 7. 10., je ob 15. uri v ajdovski
župnijski cerkvi sveta maša ob sklepu
svetopisemskega maratona; od 16. ure
je shod v Logu: spovedovanje, ob 17.
uri maša.
SREČANJE ZA STARŠE
prvoobhajancev ter 1. in 2. razreda v Kamnjah je v sredo ob 19.45 v
učilnici v Kamnjah.
PRITRKOVALCI
Mladi in manj mladi, ki vas zanima pritrkavanje, se lahko pridružite spoznavanju in uvajanju. Lepo je, če bo imela
podružnica svojo skupino. V četrtek
ob 20. uri pred cerkvijo v Kamnjah.
MLADI
Mladinsko srečanje z Urbanom Kobalom
tokrat v Kamnjah v župnijski kuhinji
v petek ob 20. uri. Povej naprej in
povabi zraven še koga.
ZAKONSKA SKUPINA
Začenja se nova letna pot. Vsako leto
se lahko kakšen par pridruži progra-

mu mesečnih srečanj ali pa ga opusti.
Skupina ni zaprta. Tudi ni vezana na
kraj zbiranja, zakonci prihajajo mešano
iz ene ali druge župnije. Ne bo vam žal
večera, ki ga bosta vložila, da bi vajin
zakon dobival nova krila.
Skupini se srečujeta ob četrtkih in
petkih. Srečanje 1. skupine je ta petek
ob 20. uri v učilnici
v Črničah, 2. skupine pa v četrtek, 18.
10., v Kamnjah. Vabljeni stari in novi.
STREŽNIKI
V soboto se za eno uro dobimo strežniki v Črničah ob 9. uri pred cerkvijo. Vabljeni tudi novi strežniki.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
v Kamnjah se dobi v nedeljo, 14. 10.,
takoj po zadnji sveti maši na 20-minutnem srečanju.
MOLITEV
Vabljeni, da se v oktobru zbirate za
milost v letu vere v družini in če je le
mogoče, kje tudi skupaj.
V Črničah se dobivate ob sredah ob
19. uri v cerkvi,
v Gojačah ob četrtkih ob 19. uri v
cerkvi.
V molitev posebej vključimo bogoslovca
Blaža Batagelja, ki se pripravlja na
diakonsko posvečenje.
ROMANJE FATIMSKE ROMARICE
V nedeljo tudi v naših dveh župnijah
simbolično odpiramo leto vere. V
ta namen se bo na pot podala Marija
romarica, kip fatimske Matere Božje.
Že v nekaj župnijah so prejemali veliko
milosti. Povabimo jo v svoj dom in na
molitveno druženje več družin, sosedov.
Pot bo začela od vzhoda, v župniji
Kamnje: najprej v Skriljah, nato v Kamnjah in naprej proti župniji Črniče.

NAMESTO CVETJA
Ob smrti † Stanka Rebka ste za cerkev
v Malovšah darovali 300,00 €. Darovalcem iskrena hvala!
DELO NA SVETEM PAVLU
V četrtek smo končali izkopavanje
in arheološki nadzor na Svetem Pavlu. Velika hvala vsem, ki ste tudi
tokrat priskočili s prostovoljnim
delom! Bilo nas je enajst. Začela se je
pisati tudi kronika obnovitvenih del, v
katero pišemo tudi imena vseh, ki ste
od začetka pripravljeni prispevati prostovoljno delo.

sno vzel klic k molitvi in posvetitvi.
Msgr. Rudolf Klinec Takole piše:
»Marijino rojstvo. Davi smo se Mariji izročili na poseben način. Popoldne
imajo v Kamnjah veliko procesijo: kip
Marije Fatimske bodo blagoslovili. Pol
Vipavske hiti tja. Da bi se nas Njeno
srce usmililo! — Ob treh pete litanije. Nato smo z možmi pokramljali: ne
bo še dolgo. Potem smo s Cirilom in
Maksom udarili zobat v Brenk. Sedeč
pod natrpano jablano smo gledali polja. Kako lepa je naša deželica, kako
plodovita! Njive rumenijo, turščice,
jablane se prepogibajo od teže, grozdje obtežuje trte. Vse je lepo. Le nekaj
manjka. Svoboda. …«

ZVON NA SVETEM PAVLU
Sporočamo veselo novico, da je že ulit
nov zvon, ki bo nekoč zazvonil na
Svetem Pavlu. Zanj je z veliko ljube(msgr. Rudolf Klinec, dnevniški zapisi 1943
znijo in žrtvijo darovala
1945, Goriška mohorjva družba 2010)
4.000 € Ivana Copič
iz Podgore. Za ta dar
se ji iskreno zahvaljujemo. Hkrati je to lepa
ROŽNI VENEC
spodbuda, da s skupno
»NI IN JE«
velikodušnosti za obnovo te cerkve in gradnjo
Ni
zvonika. Zvon je posve• predvsem meditativčen svetemu Pavlu,
na molitev, ki bi zahima premer 74,7 cm, težak je 238
kg in uglašen na ton »C«. Nekaj več
tevala veliko zbrapodatkov in fotografija bo kmalu na
nost;
voljo na spletni strani.
• naprezanje, ki bi nas miselno in tePriporočam se za prevoz s kombijem
lesno utrujalo;
iz Žalca.
• individualno ponavljanje besed.

Je
ROMARICA SREDI VOJNE
Prihodnje leto bo 70-obletnica ko je
kamenjska župnija sprejela kip Fatimske Matere Božje. Leta 1942 je
papež Pij XII. v luči vojnih dogodkov
in fatimskega sporočila Cerkev in svet
posvetil Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Leta 1943. Župnik Viktorin
Stanič se je vojne zelo bal in je re-

• molitev ponavljanja, ki pomaga, da
brez miselnega naprezanja dosežemo globine srca;
• molitev počivanja, po dnevnem naporu se lahko znajdemo v odnosu in se umirimo na najboljši možni
način;
• moč ponižnosti, ne more ga moliti,
kdor je poln samega sebe, zato je
učinkovita v boju zoper delovanje hudiča in širjenje zla.

