Nameni svetih maš:

št. 46/12

ponedeljek, 12. 11., KAMNJE ob 18.00
Jozafat,
v zahvalo in priprošnjo,
mučenec
Potoče 55

GOJAČE ob 18.00
za †† Stanka in Rajka
Kobala, p. n. Gojače 42

torek, 13. 11.,
Stanislav Kostka,
redovnik

VRTOVIN ob 8.00
za †† starše,
Vrtovin 101

ČRNIČE ob 18.00
za †† Valič, Plače 16,
p. n. Črniče 25

sreda, 14. 11.,
Nikolaj Tavelić,
mučenec

SKRILJE ob 18.00
za †† Magdaleno in Jožeta
Kalina, Skrilje 70c

MALOVŠE ob 18.00
za †† Antona in Karmelo
Cigoj, p. n. Malovše 34

četrtek, 15. 11.,
Albert Veliki,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 18.00
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a, 8. dan

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanka in †† Koron, Valič
p. n. Črniče 4

petek, 16. 11.,
Mrjeta Škotska
kraljica

VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Lozar in Bajc,
Vrtovin 25a

RAVNE ob 18.00
za vse pokojne
p. n. darovalcev 1. 11.

sobota, 17. 11.,

SKRILJE ob 8.00
za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15

ČRNIČE ob 18.00
za † Albina Ušaja,
p. n. Črniče 56

Elizabeta Ogrska,
redovnica
18. 11.
33. NEDELJA
MED LETOM
Marija Gabrijela,
mučenka

KAMNJE ob 7.45
za †† Vrtovin 106,
p. n. Vrtovin 114b
KAMNJE ob 10.30
za † Eljota Cigoja,
Potoče 45, 8. dan

ČRNIČE ob 9.00
za †† Fišer,
p. n. Črniče 41
za župnijo
ob 12. uri
krst otrok

Pred nami je:
• sobota, 17. 11., srečanje za strežnike v Vipavi;
• sobota, 24.11., izobraževalno srečanje zborovodij, organistov in cerkvenih pevcev v Vipavi ob 16. uri;
• nedelja, 25. 11., koncert mladinskega in otroškega zbora ter cecilijanka cerkvenih pevcev;
• nedelja. 25. 11., začetek tedna karitas;
• nedelja, 2. 10., advent.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
32. nedelja med letom, 11. novembra 2012
»Varujte
se pismoukov, ki si
želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih
sedežev v shodnicah in
častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo
hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve; ti
bodo strože sojeni.«
Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako
množica meče denar
vanjo. Mnogo bogatih
je veliko vrglo. Prišla je
tudi neka uboga vdova
in je vrgla dva novčiča,
to je en kvadrant. Tedaj
je poklical k sebi svoje
učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla
več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so
namreč vrgli od svojega
preobilja, ta pa je dala
od svojega uboštva vse,
kar je imela, vse,
kar potrebuje za
življenje.«
(Mr 12,38–44)

 Za konec
ORTOPED – Pri ortopedu možakar sezuje čevlje. Ortoped: »Noge vam grozno smrdijo, jih bo treba umiti.«
Mož: »To mi je rekel že splošni zdravnik, pa sem hotel še mnenje specialista.«
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 33. nedeljo med letom:
1. berilo: Dan 12,1–3
2. berilo Heb 10,11–14.18
evangelij: Mr 13,24–32

Vera, ljubezen, pričevanje,
tišina, beseda
Za vedno mi bo ostal v hvaležnem spominu trenutek, ko se me je pred leti pri maši na poseben način
dotaknila besedica »vse«. Bila je prav ta nedelja in
bral se je prav ta odlomek o vdovi. Zapomnil sem si
datum in mesto, kjer sem takrat v cerkvi stal. V tistem trenutku sem razumel, kaj pomeni vera v Jezusa. Vera je tisti neizmerni dar, ko te ni več strah in
lahko daješ, izpuščaš, izgubljaš.
Uboga vdova je prelep primer, ob katerem se je Jezus moral ustaviti in celo poklicati učence. Mnogi odličniki so metali v zakladnico več, vendar to zanje ni bila
nobena izguba, celo povečali so si ugled. Žena pa je
»izgubila« vse. Zanašala se je lahko samo na nevidno.
Vdova iz evangelija nam govori o veri: samo živa
vera te lahko v najbolj ubogem položaju naredi bogatega. V veri nič več, tudi najbolj drobne in skrite stvari
ne gredo v prazno.
Vdova nam govori o ljubezni: majhna dejanja se lahko naredijo z veliko ljubeznijo, to je skrivnost svetosti.
Tudi ko imaš še tako malo, lahko ljubiš. Tudi če te je
življenje zelo prikrajšalo, lahko ljubiš. Nihče ti tega ne
more vzeti.
Govori nam o moči zgleda, pričevanja: ta skrivnostna sila deluje sama po sebi, brez razkazovanja. Če
imaš v sebi življenje, ne potrebuješ reklame. Žena,
ki je noseča, rodi. Če imaš
vero v obliki življenja in
ne teorije, otroci to srkajo
sami od sebe.
Govori nam o tihoti: le v
tišini se rodijo velike stvari.
Pripoveduje nam o govorjenju: ni bila ena tistih,
ki se z jezikom obesijo na

vsako stvar. Besedo je čutila skupaj z
življenjem. Verjetno je sprejela sebe v
vsem in se ji ni bilo treba ukvarjati z drugimi, da bi reševala lastno nezadovoljstvo. Dobro delo se je zgodilo brez hrupa.
Vdova nam končno govori o Bogu samem. »To je namreč storil enkrat za
vselej, ko je daroval sam sebe,« slišimo apostola Pavla v današnjem berilu.
Bog je tako svoboden, da lahko dá vse.
V ljubezni ve, da sebe ne bo izgubil.
Ker se tri osebe med seboj tako ljubijo,
da so en Bog, se lahko oseba daruje
do konca.
Leto vere ti lahko na novo odkrije
tvoje na videz majhno življenje, tvoje
novčiče. Ko boš odkril, da se v veri z
majhnimi dejanji lahko dosežejo velike
spremembe, tvoje vsakdanje darovanje za družino, preživetje, skupno dobro ne bo več povezano s strahom. Ne
bo tarnajoče in kislo, ampak svetlo.
Ljubezen vedno daje, toda nujno je
tudi nerazumljena, obrekovana, zasmehovana. Ko je Jezus pozoren na
vdovo, nas s tem uči: Ta neopazna,
nehrupna, pozabljena in zasmehovana
Božja ljubezen naredi za rešitev sveta
danes več kot vse drugo. Bog verjame v moč življenja, zato je dal samega
sebe. Ko vera v Jezusa Kristusa postane življenje in ne le oddaljena ideja, takrat se tvoj sončni zahod začne
spreminjati v vzhod. Takrat se začenja
vera, takrat se z drobnimi novčiči začenja spreminjati svet.

spoznanj, igre, tekmovanj.
Vabljeni prav vsi strežniki, nujno sporočite
do petka zaradi števila.
S seboj morate nujno
imeti čiste telovadne copate posebej v
vrečki, starše prosim za prevoz. Tudi
malico prinesite s sabo.
SPREJEM NOVIH STREŽNIKOV
V nedeljo bodo pri maši v službo strežnikov sprejeti novi strežniki.
Če bi še kdo letos rad začel sodelovati,
naj takoj sporoči in ulovi zadnji vlak.
PRITRKOVALCI
Vaje za pritrkovalce so v
četrtek ob 18.30 v učilnici v Kamnjah.
Ob sobotah popoldne
bodo v zvoniku poleg golobov vadili
tudi pritrkovalci.
ZREL ŠTUDENT
S skupino »Zrel študent« se dobimo
spet v četrtek ob 20. uri Kamnjah. Če
si že »zrel« študent, zaposlen, iščeš…,
vabljen, da se pridružiš mesečnim
srečanjem.
MLADI
Dobimo se v petek ob 20. uri v Kamnjah v kuhinji. Povej naprej.

župnik

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Za spomladansko župnijsko romanje v Lurd in Montserrat se vas je že
prijavilo 51, prosta so še tri mesta in
čakalna lista.

SREČANJE ZA STREŽNIKE NAŠE DEKANIJE
bo v soboto od 9.30 do 12.30 v
telovadnici škofijske gimnazije.
Vsaj enkrat na leto je prav, da se
srečate tudi z drugimi, doživite lepe
trenutke druženja, prijateljstva, novih

KRST OTROK
V nedeljo bo v Črničah
prejel sveti krst Sebastjan Žigon, sin Igorja
in Martine, Črniče 3. Družino ob tem
dogodku priporočamo v molitev.

Obvestila:

SVETI PAVEL
Na strehi je lepo
postavljen bor, kar
pomeni, da je cerkev
na novo prekrita; dokončan je že tudi zunanji grobi omet.
Hvala vsem, ki ste se velikodušno
odzvali in obnovo podprli z osebnimi
darovi!
FATIMSKA ROMARICA
V letu vere in priprave na novo mašo
v svoje domove toplo sprejemate fatimski kip Marije romarice.
Pohvala župljanom iz Skrilj, kjer jo
sedaj sprejemate in se med seboj
družite.
Obiska romarice nam ni treba jemati
kot obveznost, ampak kot priložnost.
Ob konkretni podobi se laže zberemo
pri skupni molitvi.
Pomembno je, da pri tem ničesar ne
delamo na silo, vse pa z veliko odprtostjo in ljubeznijo. Pustimo, da bo
glavna Marija in ne mi. Po podobi je
resnično navzoča med nami.
Obnovimo namen romanja: konkreten korak
v letu vere; poživitev
skupne in osebne molitve; družimo se in pogovarjajmo tudi o verskih
izkušnjah.
Po novem letu se bomo
začeli pripravljati na dejanje izročitve oz. posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Leto vere se ujema s 70. obletnico
sprejema fatimske romarice v kamenjski župniji. S posvetitvijo se
bomo tesneje vključili v načrte, ki
jih je Bog za naše čase nakazal prav
s fatimskimi dogodki. Zgodovine ne
moremo vrteti nazaj. Toda skozi prečiščevanje v 20. stoletju se z velikim
zunanjim odpadom od vere hkrati od
znotraj in v tihoti že poraja obnova
pristne vere.

2. VEČER ZA STARŠE
Očetje in matere
veroučencev, drugi starši in vsi, ki
vas zanima. Vabljeni na drugi večer »uravnoteženo
starševstvo« v župnijskem domu v
Kamnjah v soboto
ob 20. uri.
Z gostjo s. Matejo Kraševec odkrivamo naše globlje notranje vezi in
poti, kako danes, sredi dnevnih obveznosti živeti vedro starševstvo.
Na drugem večeru bo tema posvečena soočanju s puberteto.
***
Obnovimo spomin na tesnobne čase
izpred 70 let (nadaljevanje).
Le nekaj manjka. Svoboda. Naša
govorica je tiha, naše ljudstvo tlačeno, naša duša trepetajoča v težkem
pričakovanju … Pod večer sem se
usedel. Kar vest: Italija je podpisala
brezpogojno predajo. Vzel sem klobuk. Pred župniščem je bila Herminija
z dvema ženskama. Cene je potolkel s palico: »Cene, vojske ni več!«
»Kako?« me pogleda neverno. »Mir je
podpisala z Angleži!« – »Je res?« so
silile ženske. »Resnično! Kar vesele bodite, vaši možički bodo kmalu
doma.« ...
Nato sem spred Marijnega oltarja
rekel: »Marija nam je na svoj rojstni
dan naklonila veliki dar! Seveda ni
še vsega konec. Osmi september je
prinesel konec vojne v Italiji, naj bi
nam osmi december – Brezmadežna
– prinesel popolni mir v vsem svetu.
Ker nam grozi neka velika nevarnost:
molite še dalje.«

(msgr. Rudolf Klinec, dnevniški zapisi 1943–
1945, Goriška Mohorjeva družba 2010)

