Nameni svetih maš:
ponedeljek, 16. 9.,
Ljudmila (Milka),
kneginja

KAMNJE ob 19.00
po namenu,
Kamnje 29

GOJAČE ob 19.00
za †† Bric in Krkoč,
p. n. Gojače 8a

torek, 17. 9.
Robert Belarmino,
škof, cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a

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

sreda, 18. 9,
Ariadna,
mučenka

SKRILJE ob 19.00
za †† Viktorja Kodriča
Skrilje 36

MALOVŠE ob 19.00
za † Lenarta Črmelja,
p. n. Gojače 36

četrtek, 19. 9.,

KAMNJE ob 19.00
za † Marijo Dragota,
Kamnje 31

ni svete maše

Januarij,
škof

petek, 20. 9.,
Andrej Kim in drugi
korejski mučenci

VRTOVIN ob 19.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 71b

RAVNE ob 19.00
po namenu

sobota, 21. 9.,
Matej,
evangelist

SKRILJE ob 16.00
v zahvalo za 50 let skupnega
življenja (Lojze in Marinka
Lozar), Skrilje 56a

ČRNIČE ob 19.00
za †† Valič iz Plač,
p. n. Črniče 25

v Stični za mlade
22. 9.

25. NEDELJA
MED LETOM

Mavricij, mučenec

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 6a
KAMNJE ob 10.30
za †† Mirka in Emo Cigoj,
Vrtovin 36a

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

Pred nami je:
• nedelja, 29. 9., šagra v Kamnjah;
• četrtek, 3. 10., romanje v Medžugorje;
• nedelja, 13. 10., predstavitev birmancev in izročitev Svetega pisma.

24. nedelja med letom,

ned. svetniških kandidatov

15. 9. 2013
št. 35

Hitro
so
krenili s pota, ki sem jim
ga zapovedal; naredili so si ulito tele.
(2 Mz 32, 8)

›Oče, daj mi delež
premoženja, ki mi
pripada!‹ In razdélil
jima je imetje. Čez
nekaj dni je mlajši
sin spravil vse stvari
skupaj in odpotoval
v daljno deželo. Tam
je z razuzdanim
življenjem pognal
svoje premoženje.
Ko je vse zapravil, je v tisti deželi
nastala huda lakota
in začel je trpeti
pomanjkanje. Vstal
bom in šel k očetu
in mu rekel: Oče,
grešil sem zoper
nebo in pred teboj.
In vstal je ter šel
k očetu. Ko je bil
še daleč, ga je oče
zagledal in se ga
usmilil; pritekel je,
ga objel in poljubil.
(Lk 15,11–14.18.20)

 Za konec

REKLAMA – V razredu so se fotografirali in učiteljica prepričuje otroke, naj kupijo fotografijo. »Pomislite,
kako bo zanimivo, ko jih boste čez leta gledali in govorili: 'Poglej, Maja, ona je pravnica.' Ali: 'To je Denis,
zdravnik.' Takrat se zasliši iz razreda: »To je pa učiteljica, ona je že dolgo mrtva.«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Am 8,4–7
2. berilo: 1 Tim 2,1–8
evangelij: Lk 16,1–13

MI JE GMOTNO BOGASTVO bog,
KI ME OSREČUJE?

Dragi otroci in mladina! Izraelci so se kakih 1200 let
pred Kristusom izneverili živemu Bogu. Naredili so si
malika, mu služili in ga častili.
Gotovo ste se kdaj znašli pred skušnjavo, da bi si
naredili svojega boga ali da bi šli po svoje … Hrepenenje po presežnem, ki ga je Bog položil v vašo
osebnost, bi kar nadomestili z denarjem, mamili,
dragim avtomobilom, se rešili staršev ter se dvignili
med oblake. Splet nam ponuja pestro paleto kultur
in religij sveta. Mlajši sin je šel po tej poti. A njegova
sreča je bila kratkotrajna, njegov bog ga je razočaral
in skoraj uničil. Uničen in na koncu z močmi se je
skesal, odkril še zadnje upanje – 'Bog me ima rad'.
Upal je, da se ga bo oče usmilil in ga sprejel nazaj.
Noro, nemogoče, po vsem, kar je storil, kajne? Bog
to zmore in Bog je to storil, da je delovala Božja logika usmiljenega očeta. Zato vam želim, da bi spoznali
Boga, ki ga pokaže izgubljeni sin, ki se tolikokrat pojavlja med vašimi vrstniki, in ne nazadnje – včasih
smo mu podobni prav vsi.
Prav tako vam, dragi
starši, stari starši
ter vsi župljani in
župljanke!
Se vam je kdaj zgodilo, da bi najraje odšli v
idealno deželo ter pustili
skrbi in družino za seboj?
To je pot nevere Izraelcev,
ki niso več zaupali Bogu,

marveč sami sebi in si tako ustvarili
boga po svoji meri.
Želim vam, da bi pustili, da vas
Bog preseneti, nauči gledati skozi
Božjo logiko in tako videti s srcem.
Želim vam, da bi vselej imeli radi
vaše otroke in da bi otroci imeli radi
vas. Bog dela čudeže po vas in jih
usmiljeno vodi v vaš varni objem,
kjer se bodo tudi oni naučili ljubiti.
Zavestno se odločimo za Boga, ki
nas varuje pred maliki sodobnega
časa in dela mogočne čudeže med
nami, v nas.
bogoslovec Andrej

Obvestila:

PRRIPRAVA NA ZAKON
se prične danes ob 16. uri v Marijinem domu (pri cerkvi) v Šturjah.
MOLITEV ZA MIR
Vabljeni danes k skupni molitvi v
cerkvi v Črničah ob 15.uri.
STARŠI BIRMANCEV
Srečanje za starše vseh letošnjih
birmancev bo v torek ob 20. uri
v Kamnjah in v sredo ob 20. uri
v Črničah. Potrudite se in pridite,
lahko v torek ali sredo, ne glede na
župnijo, če ste en dan zadržani.
STREŽNIKI V ČRNIČAH
pridite na srečanje v četrtek ob
18. uri. Dobimo se kar v cerkvi (do
18.30).
Vabimo nove strežnike, fante in dekleta v strežniške vrste.

PRITRKOVALCI
Pritrkovalci imate vaje v četrtek ob
19.30 v župnišču v Kamnjah.
Vabljeni tudi novi pritrkovalci iz obeh
župnij.
MLADINSKO SREČANJE Z GOSTOM
V petek se dobimo na srečanju v
Kamnjah ob 20. uri. Mladi pridite
v župnišče. Dogovorili se bomo za
Stično in se pogovorili z bogoslovcem Andrejem Penkom.
STIČNA MLADIH 2013

Pohitite s prijavo za Stično, najpozneje do srede
zvečer.
Avtobus začne v soboto
pobirati v Črničah ob 7.30. Vračamo se okrog 20. ure. Prispevek je 13
€, kdor more, ali samo prevoz 8€.
Letos bo v Stični gost oče Stephen,
član redovniške družbe Misijonarjev
ljubezni, ki bo na eni izmed delavnic predstavil življenje velike družine
Misijonark/Misijonarjev ljubezni po
navdihih njihove ustanoviteljice bl.
Matere Terezije.
Vabljeni srednješolci in študentje, za
vse je pripravljen program:
Zbiranje,
program za dijake in študente,
velika izbira delavnic s štirih področij,
sveta maša,
zaključno praznovanje.
Ves čas bo možnost za sveto spoved
in pogovor.
Povej naprej in ogrej še koga za še
eno lepo doživetje vere in skupnosti.
Več najdeš na: www.sticna.net

ZAKONCI
V četrtek ob 20. uri se spet dobimo na srečanju druge zakonske
skupine v Kamnjah. Dobrodošli tudi
novi pari v lepo povezanost, poglabljanje in druženje.
ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA
znova odpira svoja vrata ob sredah
v Marijinem domu v Šturjah. Začetek v sredo ob 20. uri.
KATEHTSKO-PASTORALNA ŠOLA
Ni namenjena samo tistim, ki bi
poučevali verouk, ampak vsem, ki
iščete in želite poglobiti svojo vero,
znanje, duhovno življenje.
V petek bo ob 18. uri predstavitev
prvega in drugega letnika, ki bosta
letos spet v bližnji Vipavi.
Zelo priporočam mlajši in manj
mlajšim, ki vas mika, da se pogumno odločite.
DELO NA SVETEM PAVLU
Vsem, ki prispevate svoje darove, in
vsem, ki ste tudi v preteklem tednu
delali na Svetem Pavlu, iskrena hvala! V tem tednu se nadaljuje delo na
fasadi in bo dobrodošla pomoč.
BOGOSLUŽNI ZVEZEK
Tudi letos je bogoslužni zvezek
namenjen
spoznavanju konkretnih
svetnikov.
Pomaga tudi k
temu, da se nekateri evangeljski izreki vtisnejo globlje v spomin. Zlasti
starši lahko naredite veliko, da otroku to redno tedensko delo osmislite.
Ne gre samo za izpolnitev naloge,
ampak predvsem za redno tedensko
duhovno hrano. Z Božjo besedo v
otroku hranimo življenje, ki ne mine.

OTROCI VABLJENI K PEVSKEMU
ZBORU IN DRUGIM DEJAVNOSTIM
Starši navdušite svoje otroke, iz nižjih in tudi iz višjih razredov, za petje.
Ne gre le za petje, ampak tudi za
duhovno doživetje. Pogovorite se in
navdušite za sodelovanje v skupini
strežnikov, pritrkovalcev, mavričarjev. Tisti, ki bi želeli postati strežniki, sporočite, v oktobru ali novembru bodo sprejeti v vrste strežnikov.
MOLITVENE SKUPINE
Kjerkoli vztrajate in se zbirate pri
skupni molitvi, je to za te čase zelo
dragoceno. Skušajmo obdržati in
zlasti v mesecu oktobru poživiti skupno molitev.
SVETI KRST
V nedeljo bosta pri sveti maši v Črničah prejela
sveti krst:
Leyla Mikuž, hči Branka
in Tine, Ravne 26
in
Alin Kreševec, hči Damirja in Kristine, Malovše 31.
Obe družini priporočamo v molitev.
ROMANJE V MEDŽUGORJE
Avtobusa za romanje od 3. do 6.
oktobra sta polna, zelo lepo ste se
odzvali v obeh župnijah. Lahko se
vpišete v čakalno vrsto, morda se
sprosti kakšen sedež. Romarji preverite, da imate veljavno osebno
izkaznico ali potni list. Pravočasno
naročite brezplačno zdravstveno
evropsko kartico s potrdilom za
Bosno in Hercegovino.

