Bogoslužje:
Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo,
da izpolnjujete PCT, otroci in dijaki nad 12 let samo list o samotestiranju.
V cerkvi poskrbimo za razdaljo 1,5 m.
KAMNJE ob 19.00
ponedeljek, 22. 11,
Cecilija,
devica in mučenka

za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 24

torek, 23. 11.,

VRTOVIN ob 19.00

Klemen I., papež;
dan Rudolfa Maistra, d. p.

sreda, 24. 11,

Andrej Dung-Lac
in drugi vietnamski mučenci

četrtek 25. 11.,

Katarina Aleksandrijska,
devica in mučenka

petek, 26. 11.,

za † Alojza Černigoja, Vrtovin 37
v Šempetru:
za † Lojzko Persič in vse iz njene družine, p. n. Črniče 25
za † Zdravka Rosa, Črniče 69f, 8. dan
v Šempetru:
za † Benjamina in vse †† Valič, p. n. Črniče 25

KAMNJE ob 19.00

ni večerne adoracije
za †† Pavleta in Dominika Batagelja, Kamnje 9
v Šemperu:
v zahvalo in priprošnjo Jezusovemu Marijinemu srcu za
doživetih 90 let življenja naše sestre in tete, p. n. Črniče 3a

za † Lidijo Fišer in v zahvalo, p. n. Gojače 3c
v Šempetru:
za † Bernardo Koron, p. n. Črniče 25

sobota, 27. 11.,

MOdest in Virgil,
škofa, apostola Karantanije

SKRILJE ob 8.00
ni večernic na Zoomu
za Franca Kravosa in Ivana Markiča, Skrilje 77
v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji in dušam v vicah, p. n. Č 25

PRVA ADVENTNA
NEDELJA,
nedelja Karitas,
28. 11.,

KAMNJE ob 7.30

Katarina Labouré,
redovnica
sklep tedna Karitas

KAMNJE ob 10.30

za župnijo

blagoslov adventnih vencev

ČRNIČE ob 9.00

za † Lucijana in †† starše Krkoč, Gojače 3č
za † Milana Kugoniča, Potoče 18
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
v Šempetru: za † Kazimirja Bavca, Črniče 69g

Mašne namene v Šempetru g. Aleksander Lestan daruje vsak dan ob 8. uri.
Naročite jih pri župniku, lahko tudi na določen datum.

 Za

Živeti v svetu

ČRNIČE ob 19.00

ČRNIČE ob 19.00

Valerijan Oglejski,
škof

nede
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ZGLED – Oče hoče sina naučiti lepega vedenja: »Kaj narediš, ko sediš v polnem
avtobusu in vstopi starejša gospa?« »No, isto kot ti, delam se, da spim.«

Spomladi smo brali pasijon po Marku. Napisal ga je po obredu ustoličenja judovskega kralja. Kristusa niso samo mučili.
Iz njega so se norčevali tako, da so se z njim igrali, kot da ga
Tedaj je
umeščajo za kralja. Šli so se parodijo.
šel Pilat
Kolikokrat se je to ponovilo v zgodovini! Danes je to norčespet v sovanje
morda manj glasno, a se je usedlo globoko pod kožo.
dno hišo,
Kakor
da je kristjane postalo sram tega, kar so nekdaj živeli.
poklical
Zato je zelo nevarno, da začnemo Kristusa primerjati z zeJezusa in
meljskimi kralji. Nevarno je, kadar želimo postati kakor drugi.
mu rekel: »Si ti To vedno povzroči nasproten odziv in tudi danes so nekateri
judovski
kristjani naredili nekakšno stopnico med »nami« in svetom.
kralj?«
Čakajo, da bo prišla Božja sodba in pokazala moč nad tem
Jezus mu zblojenim svetom.Toda tudi danes bo Kristus sodbo nad sveje odtom izpeljal z druge strani. Ne »od zunaj«, ampak na njegov
govóril:
način. Skozi veliki teden in skrivnost križa.
»Praviš
Lagodno je živeti tako, kot živi svet. In lagodno je živeti v varto sam od nem zavetju, odmaknjeni od tega sveta. Živeti le v prepričanju.
sebe ali
Še vedno mnogi kristjani vero zamenjujejo s prepričanjem.
so ti drugi
Na nekem srečanju v Rimu je nekdo govoril o tem, kaj vse je
povedali o
morala Cerkev prestati. Tedaj se je oglasil kardinal, ki je prišel
meni?«
iz ene zelo zelo trpečih azijskih Cerkva in dejal: »Zakaj tako
Jn 18,33
govorite? Pomeni, da še niste začeli trpeti zaradi Kristusa, iz
ljubezni. Še vedno potrebujete
trpljenje kakor nekaj, s čimer
se ponašate, jokate in tožite.
Še vedno niste odkrili tega: če
vam je Bog dal preizkušnjo, jo
Odlomki Božje
je dal zato, ker vas ljubi. Odpibesede
na naslednjo
ra vam pot, da ste lahko kakor
nedeljo
on deležni iste usode.«
Dan 7,13–14
Raz 1,5–8
Jn 18,33–37

župnik

TEDEN KARITAS
V letošnjem tednu Karitas nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, ki sprejema«,
še posebej primerno za današnji čas.
Sveto mašo na Ponikvi bosta v sredo,
24. 11., ob 13.30 neposredno prenašala TV Golica in RTS Maribor, spremljati pa jo bo mogoče tudi po spletu.
Dobrodelni koncert Klic dobrote za
družine v stiski bosta v sredo ob 20.
uri prenašala RTVSLO in Radio Ognjišče. Bodimo v tem tednu srce, ki
sprejema.
SVETA CECILIJA
Jutri, v ponedeljek, na
god sv. Cecilije praznujejo naši pevci in organisti.
Tudi letos ne bomo mogli
skupaj praznovati. Hvala
vam, za vašo zvestobo.
Vaše poslanstvo je stalno iz nedelje v nedeljo in v praznike.
Podprimo jih in povabimo drug drugega, da se jim bodo pridružili še novi
pevci in organisti. Hvala tudi vsem, ki
skrbite za ljudsko in mladinsko petje.
VAROVANJE ZDRAVJA
Vsi udeleženci pri maši, verouku, srečanjih, … starejši od 12 let, morajo
izpolnjevati pogoj PCT. Vzdržujmo
medsebojno razdaljo.
Za učence in dijake nad 12 let za udeležbo pri maši in verouku zadostuje
samotestiranje, ki ga izvajajo za šolo,
s seboj imejte potrdilo (evidenčni list),
kot ga imate za glasbeno šolo ali druge obšolske dejavnosti. Povsod dosledno uporabljamo maske.
Enako velja za strežnike. Pohvala
vsem, ki velikodušno pridete in sodelujete pri maši.
Obhajilo ob nedeljah za vse, ki se
zaradi pogojev ne morete udeležiti
maše: posebej v Črničah ob 10. uri

in v Kamnjah ob 11.30. Sami pred
prejemom zmolite kesanje in očenaš,
doma lahko preberete nedeljsko Božjo besedo.
VEROUK
bo tudi ta teden za nekatere skupine
na daljavo.
PRIČEVANJE MATEJE KOLIĆ
V petek ob 20. uri vabljeni na pričevanje po Zoomu: V naročju Božje milosti ob smrti sozakonca. Leta 2018
je v letalski nesreči v Bovcu njena
družina izgubila moža in očeta šestih
otrok.
Prijavite se na spletni strani, v petek
boste prejeli povezavo.
ADVENTNI VENEC
Naj ne postane le pobožni okrasek
za naš dom, ampak simbol, ki nas
vsako leto kliče na pot. Imejmo ga
doma zato, da nas pokliče k skupni
molitvi in pogovoru. Blagoslov bo v
nedeljo pri vseh mašah. Tudi posebej
pri vratih za sveto obhajilo ob 10.00
in 11.30 ob svetem obhajilu.
NAROČNINE
Prihodnje leto boste naročniki tudi
Ognjišče prejemali kar po pošti. Priporočam, da naročniki na Družino,
Ognjišče, Mavrico kljub letnemu strošku ostanete zvesti. Spomnim tudi
mlade družine, da se morda na novo
naročite na dobro krščansko branje.
Naročnino lahko uredite tudi preko
župnije. Letna naročnina Ognjišča za
naročnike je 36,50 €, za Družino s prilogama Naša družina in Slovenski čas
ter dostopom do digitalnih izdaj 130
€. Priporočam tudi drugo zelo dobro
duhovno hrano: Beseda med nami,
Božje okolje, Magnificat. Za otroke je
Mavrica res kakovostna revija.

MAŠE ZA DUŠE V VICAH
Po prazniku ste darovali še za dodatnih pet, skupaj 36 mašnih namenov za vse pokojne.

V sem novo potrjenim članom Župnijskega
pastoralnega
sveta želim pri njihovem delu v okviru
HVALA
ŽPS Božji blagoslov,
za vaše darove. V nedeljo ste za žu- čut soodgovornosti in pripravljenost za
pnijo darovali v Črničah 148,02, v služenje bratom in sestram v Kristusu.
Kamnjah 314,80.
Na Vašo prošnjo imenujem za člane
IMENOVANJA ČLANOV ŽPS in ŽGS
Župnijskega gospodarskega sveta
Za dobo petih let so potrjeni nasle- (ZGS) župnije Kamnje vse predladnji izvoljeni člani in imenovani po gane kandidate. To so: Slavko Antonič,
službi. Nanje se lahko obrnete z raz- Aleš Brataševec, Jožko Bratina, Marko
ličnimi predlogi ali vprašanji. Zaradi Breščak, Janez Capuder, Jožef Copič,
razmer zaenkrat še nismo imeli sre- Zoran Čermelj, Damjan Lozar, Matjaž
čanja v novi zasedbi. Počakajmo na Petrovčič, Egon Podgornik, Martin Rustja, Sergej Štor, Iztok Ušaj, Pavle Voboljše tedne.
dopivec in Vojko Vodopivec.
Na Vašo prošnjo potrjujem za člane Župnijskega pastoralnega Na Vašo prošnjo imenujem za člane
sveta (ŽPS) župnije Črniče za Župnijskega gospodarskega svedobo petih let vse člane, ki ste jih ta (ŽGS) župnije Črniče vse predlapredlagali, po službeni dolžnosti. To gane kandidate. To so: Andrej Cigoj,
so: Julijana Bric, Minka Cigoj, Mirko Alfonz Česnik, Hrabro Gerljevič, Mirko
Humar, David Ipavec in Anej Valič; Humar, Janko Ipavec, Oton Korenčan,
zastopniki skupin: Simon Krkoč, Marko Kosovel, Franc Košuta, Jožko
Tanja Pišot, Nela Remec in Vesna Krkoč, Zdravko Krkoč, Zoran PodgorUšaj, ter izvoljeni: Damijan Bran- nik, Danjel Remec, Branko Rojko in
kovič, Damjana Čibej, Metka Durn, Martin Šinigoj.
Vida Gerljevič, Marija Humar, An- V sem novo imenovanim članom ŽGS
drejka Krapež in Rok Rojko.
želim pri njihovem delu Božji blagoslov,
čut soodgovornosti in pripravljenost za
Na Vašo prošnjo potrjujem za čla- služenje bratom in sestram v Kristusu.
ne Župnijskega pastoralnega
sveta (ŽPS) župnije Kamnje za S spoštovanjem in lepo pozdravljeni.
dobo petih let vse člane, ki ste jih msgr. dr. Jurij Bizjak
predlagali, po službeni dolžnosti in koprski škof
zastopnike skupin. To so: Janez Capuder, Sonja Lozar, Klavdija Petrovčič, Miha Rijavec in Stanko Rovtar, »Domača naloga«
ter izvoljeni: Zvonka Črmelj, Mavri- V tednu Karitas se odpovem vsaki obcija Ferjančič, Mitja Kompara, Na- sodbi v mislih in besedah. Med tednom
taša Mervič, Matej Praček, Marjan konkretno preverjam, koliko kvadratnih
metrov prostora je še v mojem srcu za
Rustja in Vida Vodopivec.
tiste, ki jih težko sprejemam.

