Nameni svetih maš:

št. 47/12

ponedeljek, 19. 11., KAMNJE ob 18.00
Matilda,
za †† Jožefa in Gabrijelo
redovnica
Rijavec, p. n. Lokavec 6

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 8

torek, 20. 11.,
Edmund,
kralj

VRTOVIN ob 18.00
za †† Alojza Nevredna,
Vrtovin 114

ČRNIČE ob 18.00
za † Franja in †† starše
Minkuž, p. n. Črniče 27a

sreda, 21. 11.,
Darovanje Device
Marije

SKRILJE ob 18.00
v zahvalo,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 18.00
za †† Antona in Hermino
Mladovan, p. n. Malovše 31

četrtek, 22. 11.,
Cecilija,
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za †† Jožefa in Cecilijo
Grželj, Kamnje 46

ČRNIČE ob 18.00
za †† Črnišce,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

petek, 23. 11.,
Klemen Rimski
papež

VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

RAVNE ob 18.00
za † Jožefa in Angelo Slejko
p. n. Ravne 32

sobota, 24. 11.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Jožeta in Frančiško
Valič, Skrilje 38

ČRNIČE ob 18.00
za † Marijo Hrovatin,
p. n. Črniče 69g

Andrej Dung in drugi
Vietnamski mučenci
25. 11.
34. NEDELJA
MED LETOM
Kristus Kralj
Katarina
Aleksandrijska,
mučenka

KAMNJE ob 7.45
za †† Jožeta in Marijo
Podgornik, Vrtovin 34
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Možina,
Potoče 24
ob 16. uri koncert

ČRNIČE ob 9.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 6
za župnijo

Pred nami je:
• nedelja, 25. 11., začetek tedna karitas (romanje na Ponikvo, dan odprtih vrat …);
• torek, 27. 11., srečanje za starše bodočih birmancev v Kamnjah (19.30);
• sreda, 28. 11. srečanje župnijskega past. sveta v Kamnjah;
• sobota, 1. 12. »adventni venčki« v Kamnjah (16.00)
• nedelja, 2. 12., advent, nedelja karitas.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
33. nedelja med letom, 18. novembra 2012
V tistih
dneh, po
tisti veliki
stiski, bo
sonce otemnelo in luna
ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale
z neba in nebeške sile se
bodo majale. Tedaj bodo
videli Sina človekovega
priti na oblakih z veliko
močjo in slavo. In takrat
bo poslal angele in zbral
svoje izvoljene od štirih
vetrov, od konca zemlje
do konca neba.
Od smokvinega drevesa
pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja
že muževna in poganja
liste, veste, da je poletje
blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja,
vedite, da je blizu, pred
vrati. Resnično,
povem vam: Ta
rod nikakor ne bo
prešel, dokler se
vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja
bosta prešla, moje
besede pa nikakor
ne bodo prešle.
(Mr 13,24–31)

 Za konec
TABORJENJE – Zakonca sta taborila ob morju. Ponoči se je žena zbudila, dregnila moža in rekla: »Poglej,
koliko je zvezd na nebu! Le kaj to pomeni?« »To pomeni, da so nama ukradli šotor!«
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 34. nedeljo med letom:
1. berilo: Dan 7,13–14
2. berilo Raz 1,5–8
evangelij: Jn 18,33–37

Od smokvinega drevesa
Le kdo bi verjel, da bo kdaj še kaj zraslo na drevesu,
ki ga gledamo v novembru. Le izkušnja nam da možnost, da »verujemo«, da bodo iz teh golih, hladnih
vej nekoč sprva povsem neopazno začeli poganjati
novi brstiči. Če bi to pripovedovali nekomu brez vsake
izkušnje, nam ne bi verjel. »Od smokvinega drevesa
pa se naučite,« nam predlaga Jezus Kristus. Da! Od
preproste fige se lahko naučimo, da to, kar vidimo, ni
vse. Ne le zunaj, na površju življenja, v naravi – veliko
bolj znotraj, sredi življenja. Vera ni tolažba. Je zmožnost, da gledaš življenje in v njem prebereš sporočilo
zase: »Ne glej le trenutne praznote in ne čakaj. Zastavi svoje življenje in glej na tisto, kar se še ne vidi.«
V »stanju novembra« človek zavida drugim, kako jim
gre dobro, kako so znali izbrati, poiskati srečo. Pride obdobje v življenju, ko ljudje kar ne verjamemo, da je bil
res kdaj maj in junij ..., da je bilo cvetje, toplota ... V
resnici lahko vzdihne: »Vse skupaj je ena figa ...«
Vera ni le v tem, da rečeš, saj bo nekoč bolje. To je še
vedno le na rav- ni religije. Vera ti odkrije pogled, da
v življenju potrebuješ tudi dneve
suhih vej. Tudi čas praznine, pustote, brezbarvnosti ima smisel.
Tak čas ni le zato, ker smo premalo naredil, da bi bilo drugače.
Noben svetnik ni ušel časom notranje
praznote. Tudi ti jim ne boš, če želiš
odkriti lepoto vere. Prav taka obdobja
dajejo tvojemu življenju globino. Toda
pazi! Svet ti tega ne bo potrdil. Naravno življenje sámo te ne bo pripeljalo do odgovora. Nasprotno.
Duh sveta te želi prepričati, da lahko sam prideš do smisla tega, kar

se ti dogaja. Svet ti govori: »Polepšaj
in popestri puste dneve, da bodo bolj
zanimivi, pa boš zadovoljen.« Da, zadovoljen. Toda ne srečen. Med zadovoljstvom in srečo je neskončna razlika.
Zato ni prav nič nenavadno, da hoče
duh sveta puste dneve že sedaj odeti
v lučke in okraske. Če na suhi veji ne
vidiš novega življenja, potem jih moraš
pač narediti umetno žive kar sedaj.
Božja beseda se ne boji govoriti
hkrati o cvetju in o odpadlem listju.
Medtem ko se posvetni duh trudi, da
bi zadržal čar spomladanskega cvetja,
nam advent sporoča, naj se ne bojimo
časa golih dreves. Novembrska zunanja in notranja golota je samo znamenje, kam nas lahko pripelje zgolj pehanje za tem, kar je bujno in zeleno.
Šele konec bo pokazal, da so resnični sadovi življenja skriti nekje drugje.
Če si se spomladi in poleti naučil ljubiti,
umirati in izgubljati, boš tudi strah in
bolečino začel spreminjati v tiho ljubezen. Ob figovem drevesu boš neopazno
prehajal v tih advent. Verjel boš, da te
sredi te tvoje konkretne praznine, čisto
na dnu, čaka veselje, mir, izpolnjenost,
sreča ... Zaenkrat se od zunaj še ne
more videti.
Tudi ti lahko tvegaš in se zaneseš,
da bodo v današnjem hrupu sveta Jezusove besede edine ostale.
župnik

Obvestila:
SVETA CECILIJA
V četrtek goduje sveta
Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in
vseh, ki z glasbo lepšajo bogoslužje.
Vsem zborovodjem, organistom in
pevcem, mlajšim in starejšim v obeh
župnijah ob tem prazniku čestitamo in
se vam iskreno zahvaljujemo za redno
in vztrajno delo.

Zelo pohvalno je, da ste
pevci obeh župnij tudi
prijateljsko povezani in
se družite. V nedeljo po
koncertu se dobite na
skupnem druženju – cecilijanki v župnijski dvorani, letos v Kamnjah.
SREČANJE ZA PEVCE V DEKANIJI
Zborovodje, organisti in pevci vabljeni na izobraževalno srečanje, ki bo v
soboto ob 16. uri v škofijski gimnaziji. Namen srečanja je pogovor o
tem, kako znanje, ki ga organisti in
pevci imajo, vključiti in pravilno uporabiti v bogoslužju, da bo Bogu v čast in
ljudem v veselje.
KONCERT OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA CERKVENEGA ZBORA
Otroški in mladinski cerkveni pevski zbor župnije
Kamnje vabita na
dobrodelni koncert
»Tu sem, da te
hvalim«. V nedeljo, 25. 11., ob
16. uri v župnijski
cerkvi v Kamnjah.
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za kritje stroškov obnove cerkve
svetega Pavla.
MAVRIČNA SKUPINA
V Kamnjah se dobite v ponedeljek ob
17. uri za igrico.
V soboto, 1.12., ob 15. uri vas vabijo
na delavnico za izdelovanje adventnih
venčkov.
ŽUPNIJSKI SVET
v Črničah ima srečanje v sredo ob 20.
uri. Vabljeni vsi člani.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje 2. zakonske skupine bo v četrtek ob 20. uri v Kamnjah.

DAROVI ZA MAŠE
Ob prazniku vseh svetih in vernih duš
ste zbrali v Črničah 327 €, v Kamnjah
409 €. Maše bodo opravljene med letom tu ali drugje.
MLADI
Dobimo se v petek ob 20. uri v Kamnjah v kuhinji. Povej naprej.
TEDEN ZAPOROV
Prav je, da se v tednu zaporov pod
geslom »Na poti življenja« pri mašah in
osebni molitvi spomnimo tudi bratov in
sester, ki preživljajo zaporne kazni, in
njihovih najbližjih.
SVETI PAVEL
V tem tednu je bil dokončan tudi temelj
za zvonik. Zbrana in urejena je vsa
nujno potrebna gradbena dokumentacija. Hvala vsem, ki se velikodušno
odzivate s pomočjo!
***
SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
V letu vere se
bomo
skušali
vzgajati za globlje
sodelovanje
pri
bogoslužju s konkretnimi opozorili
in napotki, v načrtu je tudi sprotna
preprosta razlaga svete maše.
Petje in molitev
Najbolj splošno velja za veliko večino
slovenskih župnij, da v cerkvi molimo
prehitro, pojemo pa prepočasi. Pri ljudskem petju določa hitrost tisti (tista), ki
s petjem začne, potem pa vsak lahko
poskrbi, da ne začnemo »vleči«.
Pri molitvi nekateri zelo motijo bogoslužje s tem, da še vedno molijo »glasno zasebno«. Tudi ko želimo molitev
pospešiti ali zavirati, tega ne delajmo
na silo. Molitev pri bogoslužju ima moč,
ker je vključena v živi organizem. Ne
molimo sami, le vključimo se v »zbor«
celotnega Kristusovega telesa.

3. VEČER ZA STARŠE
Pohvala za lep odziv in odprtost na
teh večerih! Starši
in drugi vabljeni še
na tretji večer s.
Matejo Kraševec v
župnijskem domu v
Kamnjah v soboto
ob 20. uri.
Tema
tretjega
večera: Kako v sebi odkriti
očeta, mater, resnično moškost, ženskost. Priložnost bo
za vaša vprašanja na samem srečanju, lahko jih vnaprej vržete v
škatlo ob vhodu.
Po obhajilu
K zbranosti veliko bolj prispeva petje in
tišina kot nasilno dodajanje glasnih molitev v sveto mašo. Če vas je med tednom v cerkvi manj in je zato s pesmijo
težko vztrajati čez celo obhajilo, predlagam, da se obhajilo začne v tihoti,
proti koncu in ko duhovnik pospravlja
oltar, pa napolnite bogoslužje s petjem.
Lahko pojete na začetku in po obhajilu,
vmes pa se ne bojte tišine.
Priprava sodelovanja
Tu gre za pripravo prošenj, uvodov, zahval ...
Uvodi naj ne bodo dolgi, lažje je pripraviti dolgega kot krajšega. Uvodi niso
predvsem razmišljanja, ampak naj nas
le čim lepše vpeljejo v bogoslužje. K
sodelovanju vas ne vabimo zato, da bi
delali maše bolj zanimive ali da bi se
hoteli ponašati, kako lepo sodelovanje
imamo. Vabimo vas samo zato, da se
v bogoslužju bolj čuti vključenost vseh,
čim širšega kroga in ne le duhovnika,
strežnikov in ozkega kroga sodelavcev.
Vaša naloga je, da ste vključeni in da
lepšate bogoslužje.

