Nameni svetih maš:
ponedeljek, 30. 9.,
Hieronim,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 19.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 3a

GOJAČE ob 19.00
za † Dušana Lozarja,
p. n. Gojače 37

torek, 1. 910
Terezija D. Jezusa,
cerkvena učiteljica

VRTOVIN ob 19.00
za †† Cvetko Slejko in
Dragico Cigoj, p. n. Vrtovin 61

ČRNIČE ob 19.00
za † Darinko in †† Kosovel,
Črniče 46

sreda, 2. 10,
Angeli varuhi

SKRILJE ob 19.00
za †† Albino in Stanka
Bratina, Skrilje 37

MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Cigoj ter vse žive
in ††, p. n. Malovše 30

četrtek, 1. 10.,
Kandida,
mučenka

ni svete maše

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

prvi petek, 4. 10.,
Frančišek Asiški,
redovnik

ni svete maše

prva sobota, 5. 10.,
Favstina Kowalska,
redovnica

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
v dober namen in
v priprošnjo, p. n. Črniče 24
od 18. ure spovedovanje in
češčenje
ČRNIČE ob 19.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. darovalcev

6. 10.

SKRILJE ob 7.45
za †† Valerijo in Srečka
Rovtarja, Skrilje 2a

27. NEDELJA
MED LETOM
rožnovenska
Bruno, redovnik

KAMNJE ob 10.30
za † Zofijo Cingerle,
Vrtovin 127

ČRNIČE ob 9.00
za † Jožefa Bratina,
p. n. Gojače 8
za duše v vicah
na romanju za župnijo

KAKO MOLITI SVETI ROŽNI VENEC?

Ne začenjaj s tem, da bi zbral misli. Pojdi kar takoj v srce, v odnos, v ljubeče ponavljanje besed.
Molitev naj bo počitek. Moli preprosto, brez napenjanja misli, brez nepotrebnega napora.
Prepusti se ponavljanju. Ponavljanje besed pomaga, da se iz glave preselimo v srce.
Ko ti med molitvijo prihajajo težke misli in skrbi, napetosti napornega dneva, jih ne
odganjaj stran, ampak jih takoj sproti vključi v odnos. Tako se tvoja notranja napetost
ne bo kopičila niti potlačila, ampak s ponavljanjem »prebavila« v ljubezen.
• Pri skupni molitvi ne prehitevajmo ali zaostajajmo. Ne bodimo sami. Poslušajmo s srcem in se tako uglasimo s ponavljanjem drugih.
• Odpočijmo se v zavesti, da ne molimo k Mariji, ampak z njo. Samo pridružimo se veliko
večji molitvi, ki mene, ubogega in raztresenega, presega. Prav to je neustavljiva moč
rožnega venca.
•
•
•
•

 Za konec
NA CESTI – Policist ob štirih zjutraj ustavi Janeza in takoj posumi, da je pregloboko pogledal v kozarec: »Kam pa
greste?« »Na predavanje,« odgovori voznik. »Nehajte lagati, kdo ima predavanje ob štirih zjutraj?« »Moja žena ...«
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
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Abraham
mu je
rekel:
›Otrok, spomni se,
da si v življenju
dobil svoje dobro,
Lazar pa prav tako
hudo; zdaj je on
tukaj potolažen, ti
pa trpiš. Vrh tega je
med nami in vami
velik prepad, tako
da tisti, ki bi hoteli
od tod priti k vam,
ne morejo, pa tudi
od tam se ne da priti
k nam.‹ Nato mu je
bogataš rekel: ›Prosim te torej, oče,
da ga pošlješ v hišo
mojega očeta. Imam
namreč pet bratov;
naj jih posvarí, da
tudi oni ne pridejo
v ta kraj mučenja!‹
Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa
in preroke, té naj
poslušajo!‹
(Lk 16,25–29)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Heb 1,2–3; 2,2–4
2. berilo: 2 Tim 1,6–8.13–14
evangelij: Lk 17,5–10

V veri ne bodi sam
Spomnim se, kako sem v mladih letih nekoč poslušal
navdušene romarje, ki so se vrnili iz Medžugorja. Ob
novici, da se dogajajo prikazovanja, sem jim rekel: »V
redu, sprejemam, vendar jaz ne potrebujem takih izrednih dogodkov, jaz verujem vseeno.« Pozneje sem šel
tudi sam. Nisem videl nobenega izrednega pojava, vendar je moja vera potem začela postajati nekaj živega.
Danes vem, da sem prej tisto zatrjeval iz domišljavosti. Za vero ne zadostuje samo to, da vem in da
sem prepričan. Priznam, da svoje vere ne morem sam
držati v rokah, ne morem je imeti pod nadzorom, potrebujem Božje dotike. Nasprotna zelo prikrita prevzetnost pa je, ko nekdo išče samo čudežne dokaze za
Boga in misli, da je to dovolj.
Drugi izraz moje prevzetnosti je bil, da sem hotel
imeti čisto vero. Samo jaz in Bog. Vmes pa nič. »Ne
potrebujem kičastih dodatkov, ki so se v pobožnostih
nabrali skozi zgodovino. Marija, angeli, svetniki niso
tako pomembni. Predvsem jaz in Bog ...« sem si mislil.
Praznovanje kamenjskega zavetnika nadangela Mihaela je priložnost, da odkrijemo to pomembno razsežnost
naše vere. Danes, ko je zmagal individualizem, lahko še
prej pristanemo v tistem zgrešenem: samo
jaz in Bog. Tako pomembno je, da verujemo v ta veliki duhovni svet, v občestvo,
skupnost »vidnih in nevidnih stvari«.
Kdo so angeli? Bog jih je ustvaril. So osebe, ne brezoblična energija ali sila. Sergej
Bulgakov piše, da so angeli
kot pridevniki, ki ne morejo obstajati brez samostalnika. Angel je navezan na

Boga, v odnosu z njim. Ker so se padli angeli zavestno od njega odtrgali,
češ da bodo »sami«, sedaj iščejo drug
»samostalnik«, da bi se nanj navezali.
In najdejo ga v človeku. Zato človeka
speljujejo, da bi bil kakor Bog.
Lazar iz evangelija predstavlja človeka, ki je postal žrtev tega zapeljivega napuha. Zaradi te odtrganosti
trpimo. Bogatin pa pomeni človeka,
ki ga je padli angel uspel narediti za
boga. Ima vse, vendar je sam. Tudi
njegova končna postaja je popolna
dokončna samota: pekel.
Zvesti angeli so na eni strani v živi navezi z Bogom in na drugi z nami. Njihova naloga je, da nas pripeljejo v občestvo, povezanost, v skupnost z Bogom.
»Angeli so Lazarja odnesli v naročje …«
Vera zato ni le prepričanje, da Bog
je. Tudi hudič ima tako vero. Zato je
Jezusova prilika za današnji čas zelo
pomenljiva: Če bi nam nekdo po čudežu prišel povedat, da Bog je in da
življenje onkraj groba je, še ne bi bilo
dovolj. Vedeti ni dovolj in zgolj truditi
se tudi ni dovolj.
Verjeti začneš, ko te nekdo spravi
v odnos. Angel te želi pripeljati k tej
veri. Dovoli mu.
župnik

Obvestila:
MESEC POGLOBLJENE
MOLITVE IN MESEC
ROŽEGA VENCA
Oktober je posvečen molitvi rožnega
venca. Je tudi sicer najprimernejši čas
za obnovo osebne in skupne molitve.
V letu vere smo se v obeh župnijah
izrecno posvetili Marijinemu brezmadežnemu Srcu na fatimski način.
Prav v Fatimi je Bog razodel skrito moč skromne molitve rožne-

ga venca. Ta molitev in
post lahko ustavi vojne.
Vabljeni, da se zbirate
tudi skupaj bodisi po domovih ali v cerkvi. Poskrbite, da bo molitev ostajala preprosta
in ne predolga. Izogibajmo vsakega
primerjanja ali tekmovanja. Ni toliko
pomembno število, pomembno je to,
da se učimo moliti s srcem (ne samo z
ustnicam, ne smo z mislimi).
Lepo je, da se že zbirate na več krajih.
V Gojačah bodo redna srečanja molitvene skupine vsako sredo ob uri
večernih maš; prvo to sredo, 2. 10.,
ob 19. uri. Vabljeni.
Prav tako se ob uri večerne maše zbirate tudi drugje, v Vrtovinu pa v petek
po maši.
MARIJA ROMARICA
Fatimski kip Marije romarice je poleti končal pot po
domovih v župniji Kamnje.
Z mesecem oktobrom začenja pot po domovih v
župniji Črniče.
Sprejmite jo s preprostim in veselim srcem. Potuje naj po tem vrstnem redu:
Gojače, Malovše, Črniče, Ravne.
V ponedeljek vabljeni k večerni maši
v Gojače, kjer jo boste sprejeli na pot
po domovih.
Romarico spremlja nahrbtnik, v katerem so navodila in predlog za preprosto skupno molitev.
Obisk Marijinega kipa naj bo tudi priložnost, da se med seboj pokličete in
dogovorite. Kip naj ne ostaja predolgo
v posamezni hiši. Nikomur ga ne vsiljujte. Najlepše je, ko vam uspe, da se
vas v kakšni hiši dobi več skupaj.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom. Možnost za sveto
spoved in češčenje tokrat samo v Črničah
od 17. ure naprej.
Obisk starejših in bolnih v župniji Kamnje
je prestavljen na teden pred vsemi svetimi.

VEROUK
V Črničah ta teden ni verouka za skupine v četrtek.
Starši prvoobhajancev v Kamnjah računajte na srečanje v torek, 8.10.
OBNOVA SVETEGA PAVLA
Prav je, da smo seznanjeni z deli, kajti mnogi ste se velikodušno odzvali in
prispevate od svojih prihrankov. Zidarji Jožka Podgornika iz Vrtovina izvajajo zahtevna zaključna dela na fasadi. Ekipa Marka Rovtarja iz Skrilj je
končala celotno kamnito oblogo zvonika. Ekipa zidarjev prostovoljcev iz Gojač in Malovš je že pričela pripravljati
omet na notranjih stenah cerkve.
KONČALI NAJZAHTEVNEJŠI
OBJEKT NA SVETEM PAVLU
Z Božjo pomočjo
smo dobili čudežno
gradbeno skupino
dobrotnikov, ki se
je 24 delovnih dni
žrtvovala in končala izgradnjo betonske konstrukcije
zvonika na Svetem Pavlu, pri čemer
se je v celoti odpovedala plačilu za
svoje delo, potrošni material, strojne
ure rovokopačev in vseh traktorskih
prevozov.
Delo je bilo zelo zahtevno in nevarno, po grobi oceni vrednost presega
10.000 €. Dobrotniki so Miro Lisjak,
Vlado Lisjak in Jože Copič iz Vrtovina
ter Slavko Antonič in Stojan Črmelj iz
Potoč. Hvala za iskren in velik prispevek!
Zahvala tudi vsem drugim, ki so s
traktorji zvozili material in vodo za
gradnjo. Hvala ekipi Marka Rovtarja
za popust pri delu in zastonjsko uporabo delovnega žerjava. Hvala drugim
pomočnikom in tistim, ki ste žrtvovali
svoj čas za pripravo dokumentacije,
dogovarjanje in organizacijo.
Pri vsem dosedanjem delu je bilo na-

rejenih še veliko drugih vidnih in skritih prostovoljnih
ur, popustov pri plačilu in
žrtvovanja, ki bodo skupaj
z denarnimi darovi ostali kot živi kamni skupnega
Svetega Pavla. Ne gradimo
le zidov, ampak predvsem živo stavbo
naše povezanosti.
MLADI
ste vabljeni k mladinski sveti maši in
druženju. Sveta maša za mlade bo v
Križu v župnijski cerkvi v soboto ob
18. uri. Ta petek ni mladinskega srečanja. Povej naprej.
ROMANJE V MEDŽUGORJE
V četrtek začneta oba avtobusa pobirati ob 5. uri iz Črnič vse do Dobravelj (v Dobravljah pribl. ob 5.20). Že
vnaprej lahko na seznamu v cerkvi pri
verskem tisku preverite, ali (glede na
čas prijave) sedite na prvem ali drugem avtobusu. Vračamo se v nedeljo
predvidoma do 20. ure.
Vsi romarji še enkrat preverite, ali
imate veljavno osebno izkaznico ali
potni list.
Prav tako preverite, ali ste naročili
brezplačno zdravstveno kartico za EU
in dodatno potrdilo za BIH.
Pomembno je, da se pred romanjem duhovno povežemo in pripravimo. Zato vabljeni, da do četrtka molite skupno devetdnevnico (na spletni strani).
Hrano in pijačo med vožnjo prvi in zadnji
dan si bomo delili ob skupni mizi; kruh in
nekaj hrane bomo skupno nabavili vnaprej.
Župljane, ki ostanete doma, prosimo
za molitev, romarji pa bomo na svetem kraju izročali vas. Romanje naj
bo resna in za te čase zelo pomembna duhovna obnova.
V nedeljo bo prišel in daroval svete
maše g. Primož Erjavec, doma je iz
Godoviča in od letos deluje v Škofijski Gimnaziji v Vipavi.

