Nameni svetih maš:

18 in 19. nedelja med letom

ponedeljek, 12. 8.,

ni svete maše

GOJAČE ob 20.00
za †† Ljubico Krkoč,
p. n. Gojače 33

torek, 13. 8.
Redegunda,
devica
sreda, 14. 8,
Maksimilijan Kolbe,
duhovnik, mučenec

ni svete maše

ni svete maše

Ivana Šantalska,
vdova, redovnica

četrtek, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE

MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj – Maklovi,
Malovše 17

ni svete maše

KAMNJE ob 7.45
za † Petra in Franca
Besednjaka, Potoče 43
VRTOVIN ob 9.00
v zahvalo za 20 let poroke,
Vrtovin 37

ČRNIČE ob 20.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. črniških žena
za župnijo

PROCESIJA SRT

petek, 16. 8.,

VRTOVIN ob 20.00
za † Ljudmilo Lozar,
p. n. darovalcev

ni svete maše

sobota, 17. 8.,

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo za vse dobro,
Skrilje 72a

ni svete maše

18. 8.

KAMNJE ob 7.45
za †† stare starše Vodopivec, ČRNIČE ob 9.00
Kamnje 44
za † Nado Ipavec,
p. n. Gojače 39a
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za †† starše Rovtar,

Rok,
spokornik

Evzebij,
papež, mučenec

20. NEDELJA
MED LETOM
Helena (Alenka),
cesarica

4. 8. 2013
št. 30

Potoče 15a

Od nečesa moraš živeti
Povedal
jim
je priliko: »Nekemu
bogatemu človeku je
polje dobro obrodilo, zato je v sebi
razmišljal: ›Kaj naj
storim, ker nimam
kam spraviti svojih
pridelkov?‹ Rekel
je: ›Tole bom stóril.
Podrl bom svoje kašče in zgrádil večje.
Vanje bom spravil
vse svoje žito in
dobrine. Tedaj bom
rekel svoji duši:
Duša, veliko dobrin
imaš, shranjenih za
mnogo let. Počivaj,
jej, pij in bodi dobre
volje.‹ Bog pa mu
je rekel: ›Neumnež!
To noč bodo terjali
tvojo dušo od tebe,
in kar si spravil,
čigavo bo?‹ Tako
je s človekom, ki si
nabira zaklade, ni
pa bogat pred Bogom.«
(Lk 12,16–21)

 Za konec
ZASTRUPITEV – "Ni več dvoma," je rekel doktor pacientu, "zastrupljeni ste bili!"
"S čim vendar?" je vprašal pacient. "To bo pokazala obdukcija!"
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 19. nedeljo med letom:
1. berilo: Mdr 18,6–9
2. berilo: Heb 11,1–2.8–19
evangelij: Lk 12,32–48

Tudi meni se je že zgodilo, da so me nagovarjali, naj "na
prižnici" pomagam reševati neke medsosedske napetosti.
Kaj hitro lahko Božjo besedo zlorabimo in uporabimo. Kaj
hitro lahko iz vere naredimo samo še nauk, kako naj živim.
V imenu Boga lahko naredimo lepe nalepke in z njimi pokrijemo prikrito gnilobo, drobne laži in nakopičeno jezo.
Toda gorje, ko vera v Boga postane samo še nauk! Takrat
Kristus in njegova beseda ni več hrana. Sveta maša izgubi smisel, postane dolgčas. Zakaj? Ker ne živimo več "od"
Boga, ampak lahko še "za" Boga.
Kristusova prilika o bogatem človeku je veliko več kot poučna zgodba o bogastvu. Prav malo bo koristila, če bi z njo
hoteli nekoga "moralno prepričati", naj živi tako in tako.
Kako se staršem maščuje vzgoja, v kateri so otrokom vero
predstavljali samo kot moralni nauk in jim niso dali jesti in
okušati Boga! Ste se že kdaj vprašali, zakaj je v človeku
toliko želje po posedovanju? Zakaj je tisti človek svojo srečo
navezal na polno kaščo?
Preden se je človek odtrgal od Boga Očeta, je živel kot sin.
Živel je "od Boga". Živel je od ljubezni, ki je sproti "pritekala"
iz odnosa z Očetom in drugimi osebami. Zemlja in stvari pa
so v njegovih rokah postajale znamenja, ki so ga spominjale in še globlje
navezovale na Stvarnika. Podobno
kot je vrtnica v rokah zaljubljenca samo znamenje, ki ga spominja na ljubljeno.
Človek pa je začel živeti od stvari. Namesto na Boga se je navezal na
"drevo". Namesto da bi živel od tega, kar
ni ustvarjeno, je začel živeti od tega, kar je
ustvarjeno.
Kar priznajmo si, zelo konkretno v vsak-

danjem življenju od nečesa moramo
živeti. Ko se odtrgamo iz odnosa in ne
živimo več od ljubezni drugega, začnemo živeti od stvari. Ko ne živimo več od
besede ljubljenega, začnemo živeti od
vsakdanjih govoric. Ko krščanska vera
ni več odnos, ampak ostane le še suh
nauk, začnemo živeti od "grizenja" drugih in samega sebe. Vprašaj se, kaj vsak
dan grizeš in premlevaš. Vprašaj se, od
česa pravzaprav živiš.
Zato je Oče svojo Besedo izročil. Postala je meso. In ko smo nanj zvalili vso
našo jezo, se nam je v veliki noči dala
v roke in postala kruh. To je naša vera!
Tako in samo tako se človek lahko reši
navezanosti na "drevo", na stvar. Samo
tako človek lahko spet zares živi. Samo
tako ne potrebujem več stare hrane in
mi ni treba več živeti od sebe in zgrajenih spomenikov ali pa od drugih, od
sovražnikov, od govoric, od užaljenosti,
prikrajšanosti, jeze ...
Satan je v tem času izredno močan.
Na vse načine nas želi navezati na staro
hrano, ker ve, da od nečesa moramo živeti. Uživa, ko vidi, da grizemo druge in
da grizemo stvari. On dobro ve, da človek je, to kar jé. Želim ti, da v teh časih
ne gledaš nazaj, česa vsega več ni. Poglej naprej. Ko enkrat najdeš novo bogastvo, si rešen težav s starim bogastvom.
J. Anouilh je zapisal: "Razlika med bogatimi in revnimi ljudmi? Bogati se pustijo
plačati za vse, medtem ko morajo ubogi
plačati za vse."
Pustili smo se plačati. Toda On se je odločil in je že plačal za vse. Sedaj imamo
možnost stare in nove hrane. Moja izbira
je, od česa bom odslej živel.
župnik

Obvestila:
Do nedelje, 11. 8., sem na tednu duhovnosti
v Stržišču, od 11. do 14. 8. sem z mladimi
na romanju. Če je nujno, pustite sporočilo na mobilno številko (041 862 636) ali se
obrnite na g. Aleksandra Lestana ali brate
kapucine v Vipavskem Križu (05 368 88 00).
ŠAGRA SVETEGA LOVRENCA
V nedeljo je maša v Malovšah, vabljeni na
šagro svetega Lovrenca.
MARIJINO VNEBOVZETJE
Zapovedan praznik, vabljeni k sveti maši
in obnovitvi posvetitve slovenskega naroda
Mariji v župniji ali na romarskih poteh.
Vabljeni na šagro Marije vnebovzete v Vrtovinu. Ob 9. uri sveta maša in procesija.
V Logu bo na predvečer spovedovanje od
17.00 in sveta maša ob 19.00. Na praznik
spovedovanje od 6.00, svete maše ob 6.30,
8.00 in 10.00. V Črničah bo na praznik
maša zvečer ob 20.00.
DAROVI ZA MISIJONE
Za sklad MIVA smo skupaj z dodatnimi darovi v obeh župnijah skupaj zbrali 947,13 €.
DUHOVNI VIKEND ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
V četrtek, 22. avgusta, gremo na duhovni vikend v Stržišče. Še je nekaj prostora.
Letošnja tema: SREČANJE, najina usoda ali
odrešenje?
Zberemo se v četrtek ok. 18. ure in končamo v nedeljo dopoldne (komur bolj odgovarja, že v soboto pozno zvečer).
Vsi obedi so skupni, dopoldneva in popoldneva sta namenjena zakoncem osebno
in v paru, otroci so posebej. Obedi, prosto
popoldne in večeri so namenjeni skupnemu
programu in druženju. Prispevek za družino je 65 evrov. Ne bojte se, ne bo se treba
izpostavljati, ne bo treba … Zelo dobrodošel bo kdo od mladih, ki bi bil te dni pripravljen pomagati pri varstvu otrok.
Možnost za družine in odrasle je v Stržišču
tudi teden prej, od 15. do 18. avgusta.
KRST OTROK
starši, ki želite krstiti otroka, računajte v
Kamnjah na nedeljo, 8. 9., v Črničah pa v
nedeljo, 15. 9.
Skupna priprava se začne 10. 9.

S kateheti smo se dogo- URNIK VEROUKA 2013/14
vorili in sestavili urnik za
KAMNJE
ČRNIČE
veroučno leto. Starši lahko
1.
r.
1.
r.
četrtek
ob
15.30
nedelja po maši
zato pravočasno prilago2.
r.
2.
r.
četrtek
ob
17.15
četrtek ob 15.00
dite druge dejavnosti.
3. r. torek ob 15.00
3. in 4. r. četrtek ob 16.00
Otroci naj ne bodo obre4. r. sreda ob 15.00
menjeni in napeti z minu5.
r. sreda ob 16.00
5. r. četrtek ob 17.00
tami! Za verouk računajte
6. r. torek ob 17.00
6. in 7. r. torek ob 16.00
celo uro 60 minut. Čeprav
7. in 8. r. torek ob 14.00
običajno končamo prej,
8. r. torek ob 15.00
ali torek ob 16.00
naj ostane nekaj časa
9. r sreda ob 17.00
9. r. torek ob 17.00
za sproščenost, naj ostabirmanci po dogovoru,po
birmanci po dogovoru
ne cela ura. Vzgajamo se
skupinah
(petek)
k temu, da verouk ni šolski
predmet niti dodatna de- pevski zbor četrtek ob 16.15 pevski zbor petek ob 18.00
mavrični poned. ob 17.00
mavrični po dogovoru ob
javnost ali krožek.
nedeljah po maši
Učbeniki bodo na voljo zadnje dni avgusta. Takrat bo pošolski skupaj: petek ob 20.00 izmenično v Kamnjah in Črničah
tudi vpis za družine novih
učencev.

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 5. 8.,

ni svete maše
v Stržišču: za zdravje, Vrtovin 121

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožefa in Silvo Bratina,
Gojače 13

torek, 6. 8.
Evgenija,
redovnica
sreda, 7. 8,
Jezusova
spremenitev na gori

ni svete maše
v Stržišču: po namenu, Skrilje

ni svete maše

ni svete maše

četrtek, 8. 8.,

ni svete maše

petek, 9. 8.,
Dominiki,
duhovnik

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za †† Ludvika, Frančiško in
Mileno Rogelj, p. n. Malovše 37
ČRNIČE ob 20.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, Črniče 67a
RAVNE ob 20.00
za † Ivana Mikuža in
†† iz družine, Ravne 26

sobota, 10. 8.,
Terezija B. od Križa
(Edith Stein), mučenka
11. 8.

ni svete maše

ni svete maše

VRTOVIN ob 7.45
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68

ČRNIČE ob 7.30
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 1a

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

MALOVŠE ob 9.00
za † Venceslava Cigoja,
p. n. Malovše 38

Marija Snežna
(Nives)

Kajetan Tienski,
duhovnik

19. NEDELJA
MED LETOM
Klara,
redovnica

