Nameni svetih maš:
ponedeljek, 21 . 11., ni svete maše

št. 46/11

GOJAČE ob 18.00
za † Ivanko Podgornik,
30. dan

darovanje Device
Marije

torek, 22. 11.,
Cecilija,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Marijo Štrukelj,
Vrtovin 10c

ČRNIČE ob 18.00
za † Marijo Hrovatin,
p. n. darovalca

sreda, 23. 11.,
Klemen Rimski,
papež

SKRILJE ob 18.30
za †† Jožefa in Frančiško
Valič, Skrilje 38

MALOVŠE ob 18.00
za † Ivana Podgornika,
p. n. Malovše 10

četrtek, 24. 11.,
Andrej Dung-Lac,
in vietn. mučenci

KAMNJE ob 18.30
za †† Martina in Albina
Vodopivca, Kamnje 57

ČRNIČE ob 18.00
za † Milorada Čulibrka,
p. n. Črniče 25

petek, 25. 11.,
Katarina Sinajska,
mučenka

VRTOVIN ob 18.00
za †† Franca in Frančiško
Kandus, Vrtovin 45

RAVNE ob 18.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
Ravne 33

sobota, 26. 11.,
Leonard,
redovnik

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 18.00
za † Danila Kosovela,
p. n. Črniče 63

27. 11.
PRVA ADVENTNA
NEDELJA
Virgil in Modest,
škofa

KAMNJE ob 7.45
za †† Antona in Slavko
Možina, Potoče 24
KAMNJE ob 10.30
v čast Materi Božji za zdravje,
Kamnje 5a

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Hvalič,
p. n. Črniče 41
za župnijo

MOLITEV ZA DOMOVINO
O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš.
Prosimo te za našo domovino: daj pravo modrost možem in ženam,
ki so odgovorni za skupno blaginjo, nam vsem pa poštenje
in v času volitev pravo preudarnost, da bosta vladali sloga
in pravičnost in bomo živeli v miru in blaginji.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
 Za konec
PRIJATELJICI – Micko je med nedeljsko mašo prijel neustavljiv kašelj. Na drugi strani cerkve sta sedeli njeni prijateljici:
»Uboga Micka, vsa cerkev jo gleda,« reče prva. »Ne skrbi, danes ima nov klobuk,« reče druga.

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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
34. nedelja med letom, Kristus Kralj, 20. novembra 2011
Ko pa pride
Sin človekov v svoji
slavi in vsi angeli z njim,
takrat bo sedel na prestol svojega veličastva.
In zbrali se bodo pred
njim vsi narodi in ločil jih
bo ene od drugih, kakor
pastir loči ovce od ovnov;
in bo ovce postavil na
svojo desnico, ovne pa na
levico. Tedaj poreče kralj
tistim, ki bodo na njegovi
desnici: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta,
prejmite kraljestvo, ki
vam je pripravljeno od
začetka sveta! Zakaj lačen sem bil in ste mi dali
jesti; žejen sem bil in ste
mi dali piti; popotnik
sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste
me oblekli; bolan sem
bil in ste me obiskali;
v ječi sem bil in ste
prišli k meni.«
(Mt 25,31—36)
Odlomki Božje besede
na 1. adventno nedeljo:
1. berilo: Iz 63,16—19; 64,2—7
2. berilo 1 Kor 1,3—9
evangelij: Mr 13,33–37

Srce, ki vidi
Aleksander Veliki je še zelo mlad osvojil velikansko ozemlje vse do Indije. Bil je uspešen,
nihče se mu ni mogel ukloniti. Smrt ga je presenetila. o njej se je širilo veliko razlag. Nenadna bolezen je morda prišla sama, morda so ga
najbližji zastrupili, morda je bolezen zaradi lahkomiselnosti staknil sam. Nekateri mu ob tem
pripisujejo znan izrek »Lahko je vladati celemu
svetu, najteže je vladati samemu sebi.« V tem
smislu lahko prav razumemo Kristusa Kralja,
Božje kraljestvo …
»Srce, ki vidi«, bo znalo videti sebe v pravi
luči. In ko sebe vidiš na novo, ti ni več težko pomagati drugim. Nekdo bo na primer postal dober oče, potem ko bo zmogel na novo sprejeti
sebe. Največ vzgajamo druge z odnosom, ki ga
imamo do samega sebe. Biti »kralj« drugim pomeni videti in vladati v svojem kraljestvu.
Letošnje geslo tedna Karitas se mi zdi zelo
globoko in posrečeno. Še posebej v tem
času negotovosti in mnogih strahov.
Srce, ki vidi …, srce, ki vidi več.
Danes je veliko govorjenja, malo
pogovora; veliko časa nam vzamejo
digitalne in vrhunsko izdelane
podobe, kdo bo podaril čas za
notranjo podobo; kot žive zunanje slike smo danes privlačno urejeni, a kdo bo opazil
bolečino, ki se skriva zadaj?
Tisti, ki prav vidi sebe, tisti
lahko kraljuje. Sebe pa začneš videti prav, potem ko se sam znajdeš v ljubečem Božjem pogledu.

Zato naj bo klic tedna Karitas nekoliko več od običajne dobrodelnosti.
Največ dobrega lahko naredi tisti, se
mu ni več treba primerjati.
Evangelij o tistih na levici in na desnici lahko vzamemo zelo narobe, zelo
na zunaj. Kralj ne bo delil nobenih odlikovanj. Plačilo bo le največja mogoča
sreča: rešiti se greha in pustiti, da Bog
sam začne po meni delati dobro. Ko
srce začne v pravi luči videti tudi greh,
takrat dobrodelnost postane »karitas«. Želim vam, da bi vsak na svoj
način zaslutil ta »nekaj več«.
Najlepše je to znala povedati mati
Terezija: »Bog prebiva v nas. Ti je
tisto, kar nam daje čudovito moč;
sploh ni pomembno, kje si, dokler si
čist v srcu. Zato pravi: 'Ljubite druge,
kakor vas jaz ljubim.' Greh, ki pride v
moje življenje, je osebna ovira med
menoj in Bogom. Bog ne more delovati po meni ali mi dati moči, če je
greh med nama. Greh je edino suženjstvo.«

V nedeljo, 27. 11, ob 17.00 bo v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini
dobrodelni koncert ob 10-letnici
programa Popoldan na Cesti.
Sklep tedna na prvo adventno nedeljo.
Nedeljsko nabirko bomo namenili
škofijski in dekanijski Karitas.
ŽUPNIJSKI SVET V KAMNJAH
Kot smo se dogovorili na zadnjem
srečanju, se dobimo v četrtek ob 19.
uri (po maši) v Kamnjah.
BIRMANCI
obeh župnij, v četrtek popoldne gremo
v Center Karitas v Ajdovščini. Ogledali
si bomo prostore in spoznali dobrodelne dejavnosti na našem koncu.
Starši pomagajte si s prevozom.
Dobimo se ob 16.30 pred Centrom
Karitas v Ajdovščini. Reden verouk za
birmance v Črničah tako odpade.

SREČANJE MLADIH V VRHPOLJU
Dragi mladenič,
župnik
draga mladenka!
Petek, 25. noObvestila:
vember. Strašno
kratek dan, da ga
TEDEN KARITAS
ne bi izkoristil za
Zunanji dogodki tega tedna:
nekaj sladkega in
Začetek že s sobotno akademijo na
dobrega.
Zemonu.
Vabimo te na SKUTO! Ni važno, ali jo
V sredo ob 16.00 bo v Pivki blagomaraš ali ne.
slov novega Centra
Važno je, da imaš čas in da bi rad
Karitas.
vase spravil/a nekaj hranljivega.
V četrtek, bo v CenBomo že kaj našli zate.
trih Karitas dan odPostrežemo v Vrhpolju ob 7. uri
prtih vrat.
zvečer. Pridi lačen/a (bolj duhovno
V soboto romanje
kot telesno)!
sodelavcev Karitas na Povabi še koga osebno.
Ponikvo, ob 20.00
Dobimo se kar v Vrhpolju ali pa pred
tradicionalni, 21. do- župniščem ob 18.40.
brodelni koncert Klic dobrote za
družine v stiski.

SREČANJE KRASILCEV BOGOSLUŽNIH
PROSTOROV V VIPAVSKI DEKANIJI
Srečanje bo v soboto, 26. novembra, v župnijski dvorani v Lokavcu, od 15. do 19. ure.
Srečanja naj bi se udeležili tisti, ki
jih to zanima in bi se v krašenju
bogoslužnih prostorov radi nekoliko
strokovno izobrazili. Prav tako bi del
srečanja namenili tistim, ki skrbijo za
prte, prtičke, plašče in drugo bogoslužno opremo. Udeležba na srečanju
nima omejitev. Upamo, da bo vsaj po
en predstavnik iz vsake župnije, ki bi
potem na seji župnijskega pastoralnega sveta poročal o temi.
PROGRAM: pozdrav, molitev, strokovno predavanje, delo v dveh skupinah,
sveta maša s sodelovanjem. Na voljo
bo nekaj pisnega gradiva.
BLAGOSLOVITEV
ADVENTNIH VENČKOV
V nedeljo začenjamo novo cerkveno
leto. Pri vseh mašah bomo blagoslovili vaše družinske adventne venčke.
OB GODU SV. CECILIJE
Čestitamo in se zahvaljujemo vsem, ki svoj
čas darujete za cerkveno
petje, za redno prihajanje
na vaje in sodelovanje pri bogoslužju,
še posebej hvala vsem zborovodjem
in organistom! Skupno praznovanje
danes (v nedeljo) ob 19. uri v Črničah.
STREŽNIKOM
novim, ki so bili sprejeti in
vsem, ki se trudite zvesto
živeti svoje poslanstvo, tudi
čestitamo in hvala za vašo
velikodušnost.
RADIO OGNJIŠČE
Danes (nedelja, 20. 11.) ob 20. uri
Gala koncert, prenos po radiu.

MOLITEV ZA DOMOVINO
V času do volitev se bomo
pridružili skupni molitvi
kristjanov za domovino.
Molitev z vero je lahko kot
pet hlebov in dve ribi v
puščavi.
Prosim, da v tem času
med mašo po obhajilu
opustimo vse druge glasne molitve in
skupaj molimo z natisnjenih kartončkov. Lahko jih nesete tudi domov.

ADVENTNI VEČERI 2011
četrtek, 1. decembra:
dramski igralec Gregor Čušin
apokrifni dnevnik Janeza Krstnika – JANEZ BREZ GLAVE
V dvorani kulturnega doma v
Vipavi ob 20. uri
petek, 9. decembra:
dr. France M. Dolinar
CERKVENE IN POLITIČNE RAZMERE V LJUBLJANI V »TERČELJEVEM ČASU« NEPOSREDNO
PRED IN MED 2. SVETOVNO
VOJNO

V škofijski gimnaziji Vipava ob
20. uri
petek, 16. decembra:
dr. Andrej Marko Poznič
PRAVIČNOST V LJUBEZNI

V škofijski gimnaziji Vipava ob
20. uri
Vabita: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas
vipavske dekanije

