Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 10., KAMNJE ob 19.00
Kalist I.
za † Lori Drole,
papež, mučenec
Kamnje 29
torek, 15. 10.,
Terezija Avilska,
cerkvena učiteljica

VRTOVIN ob 19.00
za Jožico Caharija;
Vrtovin 121, 8. dan

GOJAČE ob 19.00
za †† Zorana in Marijo
Bovcon in Podgornik,
p. n. Gojače
ČRNIČE ob 19.00
za †† Danila in Anico Kosovel,
p. n. Črniče 106

sreda, 16. 10.,

SKRILJE ob 19.00
za † Alojza Habjana in
†† starše Ciglar, Skrilje 91b

MALOVŠE ob 19.00
za †† Venceslava in Marjana
Cigoja, p. n. Malovše 38

Ignacij Antiohijski,
škof, mučenec

KAMNJE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

petek, 18. 10.,
Luka,
evangelist

VRTOVIN ob 19.00
za † Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Leon in na čast
Materi Božji za zdravje,
p. n. Črniče 17
RAVNE ob 19.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. darovalca

sobota, 19. 10.,
Pavel od Križa,
duhovnik

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo Božji dobroti,
p. n. Vrtovin (romarsko srečanje)

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše in vse †† Volčič,
p. n. Črniče 69b

20. 10.

KAMNJE ob 7.45
za †† Gulič,
Vrtovin 71a

Gal,
opat

četrtek, 17. 10.,

27. NEDELJA
MED LETOM
misijonska
Rozalina,
redovnica

KAMNJE ob 10.30
za †† Možina, Skrilje 83

ČRNIČE ob 9.00
za † Cvetko Gerljevič in njene
†† starše, Malovše 15
za župnijo

Pred nami je:
• ponedeljek, 21. 10. predvideno srečanje ŽPS v Črničah;
• četrtek, 24. 10. Svetopismesko srečanje s starši birmancev,
gost za starše bo Benjamin Siter, ob 19. uri;
• sobota, 26. 10., "Podajmi roko" v Vipavskem Križu. Začetek ob 18. uri.
Letos bo kot gostja pričevala gledališka igralka Milada Kalezič;
• nedelja, 25. 10. muzikal o Materi Tereziji "Svinčnik zanj" v Ajdovščini ob
16. in 19. uri;
• nedelja, 3. 11. praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah.

 Za konec
NAGROBNIK – Boksar si je želel urediti nagrobni spomenik. Šel je h kamnoseku in mu povedal svojo željo. Ta ga
vpraša: »In kakšen naj bo napis?« »Štejte, do kolikor hočete, jaz ne vstanem več!«
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

28. nedelja med letom

13. 10. 2013
št. 39

Tvoja vera te je rešila
Ko
je
eden izmed njih
videl, da je bil
ozdravljen, se je
vrnil in z močnim glasom slavil
Boga. Padel je na
obraz pred njegove noge in se mu
zahvaljeval; in ta
je bil Samariján.
Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo
deset očiščenih?
Kje pa je onih
devet? Ali ni bilo
nobenega drugega, da bi se vrnil
in počástil Boga,
razen tega tujca?«
In rekel mu je:
»Vstani in pojdi!
Tvoja vera te je
rešila.«
(Lk 17,15–19)

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 17,8–13
2. berilo: 2 Tim 3,14 – 4,2
evangelij: Lk 18,1–8

So čudeži, ki jih vidimo kot nenavadne pojave v naravi,
čudežna ozdravljenja, izginuli tumorji, povrnjen vid ... In
so čudeži, ko se nekdo v globini popolnoma spremeni,
sreča Boga in postane nov človek. O enih in drugih smo
romarji prejšnji teden slišali na naši skupni poti. O obojih
lahko berem v Svetem pismu. Lahko jih berem kot nekaj,
kar se je pač zgodilo nekoč v preteklosti in me sploh ne
bo premaknilo.
Čudež, resnični čudež je, ko se mi zgodi znamenje in me
hkrati pritegne v objem živega in osebnega Boga. Čudežna znamenja okoli nas še niso dovolj, zgoditi se mora
odnos. Telesne oči vidijo površino dogodkov. Ko se me
dotakne osebna ljubezen, tedaj se mi lahko odprejo notranje oči.
Možje so doživeli čudežno ozdravljenje. Eden se je vrnil,
se zahvaljeval in slavil Boga. Jezus vpraša: »Kje pa je
onih devet?« Morda v tem vidim le vzgojni pouk: češ olikano je, da se zahvalimo. Morda vidim vzvišenega Boga,
ki zahteva zase hvalo, pohvalo, plačilo ... Nekdo mi je
nekoč potarnal: »Oh, ta Bog! Ustvaril nas je, potem pa
zahteva, da ga častimo ...« To je povsem zgrešena podoba. Kako hudo je, če na primer birmanec skozi
izpolnjevanje verskih dolžnosti in obisk svete
maše od svojih staršev vase vtisne tako podobo Boga.
»Ali ni bilo nobenega drugega, da
bi se vrnil in počastil Boga, razen
tega tujca?« Jezus se čudi, kako to,
da se nas čudež ne dotakne tudi od
znotraj? Samo enemu izmed desetih se je zgodil tudi drugi resničen čudež. Samo eden je odprl oči in videl
tisto, kar se ne vidi. Videl je svoje
življenje v Bogu. In obrnil se je in
stekel v odnos.

»Tvoja vera te je rešila.« Ne samo
usodne bolezni! Rešila te je odrasle
samote, strahu pred nesmislom. Rešila te je, ker si se znašel v dokončnem
odnosu z Bogom.
Birmancem in drugim mladim večkrat povem: Želim vam samo eno, da
bi v življenju ne bili sami. Da bi bili
povezani z Bogom. Da bi vere ne doživljali le kot olikano zahvaljevanje, kot
izpolnjevanje dolžnosti.
Ne samo mladim, vsem se upira hinavsko in pozunanjeno krščanstvo.
Koliko škode lahko naredi kristjan, ki
je ostal le na površini. Starši in vsi
odrasli imamo danes velikansko odgovornost, da najprej sami pustimo
odpreti svoje notranje oči. Šele potem
lahko mladim pokažemo več kot le površino. Lahko smo izpolnili vse verske
dolžnosti, a smo se znašli med onimi
devetimi gobavci, samo na površini.
Korakali bomo naprej in nikoli zares
stekli nazaj v objem Boga. »In glej, so
zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo
zadnji« (Lk 13,30).
župnik

Obvestila:
STREŽNIKI,
SKUPAJ V VIPAVO
V soboto se bomo spet
srečali z drugimi strežniki
in strežnicami v naši dekaniji. Dobimo se ob 9.
uri v Vipavi pri škofijski
gimnaziji.
Starše prosim, da se sami
med seboj dogovorite in poskrbite za
prevoz. Prav tako prosim, da imajo s seboj malico. Končali bomo ob
13.15. Na srečanje ste vabljeni tudi
novi strežniki.
MLADI
V petek se dobimo ob 20. uri. Tokrat
bo gostja kar naša župljanka Anita.
Pridružili se bomo njeni pripovedi.

POPOLDNE V KAMNJAH
V ponedeljek ob 16. uri bo prvo srečanje za prostovoljce, ob 17. uri pa za starše in otroke, ki bi sodelovali v programu.
V veroučnem letu se bomo torej srečevali
ob ponedeljkih od 16. do 18. ure. Nekateri
starši ste o tem že obveščeni, tudi drugi
lahko sporočite željo po sodelovanju. Tatajana Rupnik, 041 762 029.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je v
četrtek ob 20. uri v Kamnjah. Lahko
se še kdo okorajži in pridruži.
BRAZILIJA IN KOSTARIKA – VEČER Z
ANITO RIJAVEC
V petek ob 20. uri ste vabljeni v Kamnje v župnijsko dvorano. Župljanka
Anita Rijavec se je udeležila srečanja
letošnjega svetovnega srečanja mladih
in papeževega obiska v Riu. Podelila
nam bo dragoceno izkušnjo:
SDMRio2013 – dogodek, ki ga mora izkusiti vsak mlad človek
POTA – program, ki spreminja življenja;
Kostarika – ¡Pura vida!
SREČANJE ROMARJEV
Na romanju v Medžugorje se je porodila želja in smo se dogovorili, da se v
soboto ob 19. uri še enkrat dobimo na
romarskem srečanju. Porabiti moramo
še nekaj priboljškov, zalili bomo posejana semena, ogledali nekaj posnetkov,
začeli bomo s sveto mašo. Vabljeni tudi
drugi, ki niste bili na romanju.
MISIJONSKA NEDELJA
Misijonska nedelja vsako leto povezuje vse ude Kristusovega telesa, da
molimo drug za drugega in si z darovi
pomagamo. Tako se ne zapiramo v svoje verske vrtičke.
Nabirka bo prihodnjo nedeljo v celoti šla
za misijone.Glavna misijonska slovesnost
in srečanje z misijonarji za našo škofijo
bo letos v Komnu v nedeljo ob 15. uri.
TERČELJEV SHOD
V nedeljo popoldne se bomo spet zbrali
v Logu na Terčeljevem shodu. Ob 15.
uri se začne molitvena ura, ob 16. uri
sveta maša.

ZAKONSKI JUBILANTI
Zakonci, ki imate letos 5.,
10., 15. ... obletnico poroke, že sedaj vabljeni, da se
pridružite skupni zahvali za zakonsko
zvestobo ob okroglih jubilejih. V Črničah bomo praznovali na zahvalno
nedeljo, 3. novembra, dopoldne.
Zgolj zaradi števila sporočita, da prideta. Prijavita se lahko župnijski karitas
Julijani Bric na telefon 040 888 420 ali
julijanabric@gmail.com ali na župnijski e-naslov. V Kamnjah bomo praznovali na
nedeljo svete družine, 29. decembra.
KARITAS: MANJŠA SVEČA,
ZA SOČLOVEKA SREČA
Pred 1. novembrom bodo sodelavci
Karitas ponudili okolju prijazne, manjše sveče z motivom (angel, sv. Fran-

čišek, križ, plamen). Nabavna cena
sveče je 70c, vse, kar bomo dobili več
(predlagamo vsaj 2 EUR za svečo) bo
namenjeno ljudem v stiski v domačem okolju. Našim rajnim pomagamo z molitvijo in dobrimi
deli. Velikost in število sveč tu ne
štejeta. Plamen »naše« sveče pa
nosi sporočilo konkretnega dejanja – dobrega dela.
BUČE ZA PRVI NOVEMBER
Bližajo se dnevi okoli prvega novembra.
Že sedaj pomislimo in kot kristjani ne
nasedajmo novopoganski navadi postavljanja buč. Ne kličimo v naše domove
prekletstva in duhovne smrti.
HVALA
Ob pogrebu † Jožice Caharija ste zbrali in
darovali za obnovo Svetega Pavla 285,00 €.
Hvala za vaš dar!

MLADI, KI SE PRIPRAVLJAJO NA BIRMO
Na birmo se letos pripravlja kar 47 mladih in njihovih družin:
V župniji Črniče
Karin Abramič, Malovše 3b
Mirjam Bovcon, Ravne 15
Martin Bovcon, Ravne 15
Matic Brankovič, Črniče 18
Lara Bratina, Črniče 72
Janja Bric, Malovše 16
Gašper Cigoj, Malovše 39/a
Maruša Čermelj, Gojače 8
Veronika Durn, Črniče 1a
Tina Ipavec, Gojače 3f
Manca Komac, Gojače 3g
Matej Ličen, Gojače 6c
Larisa Podgornik, Črniče 2a
Gaja Podgornik, Gojače 6e
Jure Podgornik, Gojače 6e
Matic Sever, Črniče 100
Nastja Vodopivec, Črniče 69
Polona Ušaj, Črniče 78a

V župniji Kamje:
Boštjan Batagelj, Vrtovin 77
Valentin Batagelj, Vrtovin 77
Žiga Bizjak, Potoče 9
Jan Brecelj, Vrtovin 73a
Miha Capuder, Vrtovin 78a
Lana Črnigoj, Vrtovin 37
Izak Črv, Potoče 6a
Jakob Črv, Potoče 6a
Mark Ferjančič, Vrtovin 29a
Eva Kočevar, Potoče 23
Jakob Kočevar, Skrilje 90a
Domen Lozar, Vrtovin 98
Jernej Lozar, Vrtovin 107
Vita Lozar, iz župnije Piran
Tjaša Mihelj, Skrilje 38
Nino Pahor, Skrilje 71a
Klara Petrovčič, Kamnje 37
Maks Rodman, Potoče 68

Karin Rože, Potoče 21a
Matija Stopar, Vrtovin 10b
Sašo Škvarč, Vrtovin 47a
Nika Štor, Skrilje 2
Ana Ušaj, Vrtovin 48a
Kevin Ušaj, Kamnje 3b
Nejc Ušaj, Vrtovin 48a
Rok Ušaj, Vrtovin 23a
Jan Valič, Kamnje 52a
Špela Winkler, Skrilje 50
Lara Žvanut, Kamnje 3b

Njihova imena predstavljamo samo zato, da ne bodo prepuščeni samim sebi. Vsa
župnijska skupnost je odgovorna za te, ki se pripravljajo na zakramente. Vsak izmed njih naj tudi čuti, da ga nekdo skrito in vztrajno spremlja z osebno molitvijo
in ljubeznijo. Zato vas zelo vabim, da izberete enega od njih, pridete iskat podobico in zanj ali zanjo molite v času priprave. Nevidna mreža bo mladim lahko
koristila več kot mnoga »predavanja«.

