ponedeljek, 18. 11., KAMNJE ob 18.30
Posvetitev bazilik
v čast Materi Božji in sv.
sv. Petra in Pavla
Jožefu v zahvalo, Kamnje 17

GOJAČE ob 18.30
za † Marto Paljk,
p. n. Gojače 6

torek, 19. 11.,
Neža Asiška,
devica

VRTOVIN ob 18.30
za † Alojza Nevredna,
Vrtovin 114

ČRNIČE ob 18.30
za †† Martina Kerševana in
Jelko Koron, p. n. Črniče 25

sreda, 20. 11.,
Marija Fortunata Viti,
redovnica

SKRILJE ob 18.30
v zahvalo,
Skrilje 71b

MALOVŠE ob 18.30
na čast nadangelu Mihaelu
in angelom varuhom, Malovše 45

četrtek, 21. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za † Jožico Caharija,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 18.30
za †† starše Kerševan,
p. n. Črniče 69

petek, 22. 11.,
Cecilija,
devica, mučenka

VRTOVIN ob 8.00
RAVNE ob 18.30
v čast sv. Ceciliji za cerkvene za duše v vicah;
p. n. darovalcev
pevce, zborovodje in
organiste
ni svete maše
ČRNIČE ob 18.30
za † Marijo Hrovatin,
p. n. Bavec

Darovanje Device
Marije

sobota, 23. 11.,
Klemen I.,
papež, mučenec
24. 11.

NEDELJA
KRISTUSA
KRALJA

Flora (Cvetka) in
Marija, mučenki
začetek tedna Karitas

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 64

ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji,
p. n. Gojače 3b
za župnijo

Molitev za birmanca/birmanko
Gospod Jezus!
Obljubil si nam Svetega Duha. Brez njega te ne moremo
spoznati in vzljubiti. Jezus, prosim te za …
Daj, da se bo dobro pripravil(a) na prejem darov Svetega Duha.
Pri krstu je postal(a) tvoj(a) ljubljeni otrok.
Vstopi v njegovo/njeno družino. Blagoslovi njegove/njnjene starše in botra!
Bodi mu/ji blizu in odpiraj njegovo/njeno srce za dobro in lepo.
Naredi ga/jo za orodje svoje ljubezni v svetu!
Mati Marija! Ogrni ga/jo s svojim brezmadežnim plaščem in ga/jo varuj pred zlom.
Vodi ga/jo za roko in mu/ji pomagaj hoditi za Jezusom,
ki je pot, resnica in življenje.
Amen.
 Za konec
PRI SOSEDOVIH – »Zakaj neki sosed tako vpije?« vpraša mož ženo, ko opazujeta prepir skozi okno. »Ona mu noče povedati,
kaj je kupila,« mu odgovori žena. Naslednji dan se mož spet čudi: »In zakaj vpije danes?« »Ker mu je povedala,« pojasni žena.

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
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Tisti
čas so
se nekateri
pogovarjali o templju, kako je okrašen
z lepimi kamni in
zaobljubnimi darovi.
Jezus pa je rekel:
»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar
vidite, ne bo ostal
kamen na kamnu,
ki bi ne bil zrušen.«
Vprašali so ga:
»Učitelj, kdaj pa
bo to in kakšno bo
znamenje, ko se bo
to začelo goditi?«
Rekel jim je:
»Glejte, da se ne
daste zavesti! Veliko
jih bo namreč prišlo
in bodo govorili v
mojem imenu: ›Jaz
sem,‹ ali ›Čas se je
približal.‹ Ne hodíte
za njimi! Ko boste
slišali o vojnah
in vstajah, se ne
ustrašite, kajti
to se mora prej
zgoditi, vendar
še ne bo takoj
konec.«
(Lk 21,5–9)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Sam 5,1–3
2. berilo: Kol 1,12–20
evangelij: Lk 23,35–43

Kar ni trdno
Lepo je, če smo župljani ponosni na cerkve, ki smo jih
zgradili ali obnovili. Lepo je, če smo kristjani ponosni na
vse, kar smo v zgodovini naredili za naš narod. Lepo je,
če smo za sabo pustili sled »pravih« vrednot. Lepo je
tudi, če so starši ponosni na urejen dom in lepo vzgojene
otroke. Toda hudo je, če vse to postane temelj, na katerem stojiš, podstavek, na katerega nasloniš svoje življenje. Hudo je, če je tvoja sreča v tem, da svoje življenje
nasloniš na nekaj, kar se zdi trdno.
Judje so občudovali tempelj. Vedeli so, da jih je Bog
izbral in da jih ljubi. Toda sčasoma je tempelj za nekatere postal pomembnejši od samega Boga. Zidovi, oltarji
in okraski niso bili več pot do Njega, ampak znamenje
moči in varnosti. Predstavljali so si: Drugi bodo to videli,
prej ali slej spoznali resnico, priznali svoje zmote in prišli
zraven ...
Kako veš, da te Bog ljubi? Nekdo je dejal: »Vem, ker
imam pridne otroke, dobro ženo, v službi mi gre zelo
dobro. Treba je le pravočasno misliti na prave vrednote in zgraditi nekaj trdnega. Tako smo lahko zgled
tudi drugim.« Res se je treba veseliti vsega, kar ustvarimo. Vendar kaj bo potem, ko vsega tega več ne bo?
Kje boš takrat videl Božjo ljubezen?
Jezus večkrat spomni na
katastrofe in preganjanja.
Vendar Bog ne želi, da bi se
nam moralo vedno nekaj
podirati. Zdrav kristjan se
veseli tega, kar je ustvaril. A zakaj vendar iz tega
tako kmalu naredimo temelj našega življenja? Zato
Bog dopušča, da se podirajo naši okrašeni templji. Tudi
slovenski kristjani lahko pre-

poznamo Božji prst, ko se nam podirajo trdne opore, na katere smo bili navajeni in smo se nanje zanašali. Kristus
nas je odrešil, da bi živeli »iz«, ne »za«.
Zgodba pripoveduje, da je Kralj Salomon imel na svojem prstanu napis:
»Tudi to bo prešlo.« Kralj je večkrat
pogledal na prstan in prebral napis. V
težkih dneh ga je navdal s pogumom,
ko je šlo gladko, mu je pomagal, da se
ni zanašal na svojo moč. Tako je postal
še modrejši vladar.
Bolj ko leta tečejo in bolj ko nas svet
straši s krizo, laže odkrijemo v sebi globlji temelj. Ko se v duhovnem življenju
ne naslanjamo na ograjo, začenjamo
svoje notranje roke kakor otrok v zaupanju dvigati k Očetu. Začnemo živeti
»iz« odnosa. Začnemo živeti iz nečesa, kar na videz ni trdno, živeti vsak
dan sproti. To je veselje, ki nam ga želi
Kristus podariti. On čaka, da nas osreči na odprtem in razburkanem morju.
Očeta, mater, ki jima ni več treba sloneti na otrocih, duhovnika, ki ne sloni
na vernikih in na uspehih, Cerkev, ki
ne sloni na sledeh, ki jih je pustila za
seboj. Cerkev je ladja, ki pluje in ne
računa na varni pristan.
župnik

Obvestila:
Danes popoldne je ob
15. uri v Šturjah sveta maša z zaključkom 24-urnega svetopisemskega maratona.
STARŠI
od 4. do 7. razreda v Črničah imate
srečanje v ponedeljek ob 19.30,
starši od 4. do 6. razreda v Kamnjah
pa v torek ob 19.30. To je sprememba glede na prejšnja oznanila. Lahko
pridete v eno ali drugo župnijo.

MISIJONAR PEDRO OPEKA V VIPAVI
V petek, 22. 11.,
bo obiskal naše
kraje
svetovno
znani misijonar z
Madagaskarja Pedro Opeka. Znan
je po svojem velikem prizadevanju, da bi ljudem približal Kristusa in jim hkrati zagotovil
človeka vredno bivanje. Srečanje z
njim bo v petek v športni dvorani škofijske gimnazije Vipava. Začelo se bo
ob 10.30 in bo trajalo do 12.15.
Vstop je prost. Vabimo pa k darovom
za podporo misijonarjevega dela.
BIRMANCI IN ANIMATORJI
odhajamo v petek na duhovni vikend
na Sveto Goro. Z nami vsemi se bo
kaj lepega zgodilo, če boste župljani
za nas v tem času molili. Toplo se priporočamo.
Na Sveti Gori se dobimo v petek ob
18.30, ob 19. uri je večerja. Ne pozabite na prijavnico!
V nedeljo pridete tudi starši ob 11.
uri na skupno srečanje, zaključimo s
sveto mašo ob 12. uri.
SVETA CECILIJA
Pevci, zborovodje, organisti stalno
sodelujejo in lepšajo
bogoslužje.
Morda se nam to
vsako nedeljo zdi
samoumevno. Ob godu svete Cecilije se jim v imenu vse župnije zahvaljujemo za vse skrite žrtve. Želimo
veliko lepega doživetja na vajah, bogoslužju, druženju ...
V obeh župnijah iščemo nove pevke in
pevce, mlajše in starejše. Delimo svoje
darove, delimo tudi dragoceni čas.
Na god svete Cecilije bomo (sicer zjutraj) v Vrtovinu darovali sveto mašo prav
za vse, ki se trudijo s cerkvenim petjem.

MLADI
V petek zaradi birmanskega vikenda
ni mladinskega srečanja. Dobimo se
spet v petek, 29. 11.
ZAKONCI
Druga zakonska skupina se dobi v
četrtek ob 19.30 v Kamnjah.
VERJAMEM VATE – TEDEN KARITAS
Že vrsto let nam v tednu karitas spregovori ljubezen na poseben
način. V letu vere je
krščanska dobrota dobila poseben sijaj, saj
tudi papež Frančišek
poudarja ljubezen do bližnjega. Na
eni strani se nas je, enih bolj, drugih manj, dotaknila gospodarska
stiska, na drugi strani pa smo, eni
bolj, drugi manj, videli in pomagali.
Upali smo prositi in upali smo dajati
zato, ker VERJAMEM VATE.
V sredo, 27. 11., popoldne se bomo v
Črničah družili ob izdelovanju adventnih venčkov za obisk starejših. Vabljeni.
22.11. ob 20. uri vabljeni na dvorec
Zemono pri Vipavi, kjer bo slovesna
akademija in odprtje razstave Umetniki za Karitas z geslom: Pridite in
poglejte. Pozdravil nas bo škof dr. Jurij Bizjak.
27.11. bomo sodelavci Karitas romali k skupni sveti maši na Ponikvo, ki
jo bo ob somaševanju duhovnikov
daroval škof Metod Pirih, predsednik
Slovenske karitas. Popoldan se bomo
udeležili generalke koncerta Klic dobrote. Priporočamo, da si ga ob 20.
uri ogledate na TV Slovenija in hvala
za vaš dar.
28.11. bo v Centru karitas v Ajdovščini, Vipavska 11, dan odprtih vrat
med 10. in 11. uro ter med 15. in 19.
uro. Pridite in prisluhnite – predstavili
bomo naše programe. Še posebej va-

bljeni birmanci z animatorji, kateheti
in starši.
1.12. je prva adventna nedelja in obenem nedelja karitas. Oboje prinaša
sporočilo upanja in ljubezni, ki prihaja
med nas. Župnijske nabirke so namenjene ljudem v stiski. Hvala.
SREČANJE
PRIJATELJEV CENTRA ALETTI
Na nedeljo Kristusa Kralja vabljeni v
Log, kjer bo srečanje prijateljev centra Aletti. Ob 15. uri bo predstavitev
umetniškega dela. Sveto mašo bo daroval in spregovoril p. Marko Rupnik.
POPOLDNE V KAMNJAH,
PLETENJE VENČKOV
vabljeni starši in otroci vsak ponedeljek od 16. do 18. ure (od 16. do
17. ure je učna pomoč). v okviru programa »Popoldne v Kamnjah« vabimo v delavnico izdelovanja adventnih
venčkov v ponedeljek, 25. 11., od
16. do 18. ure.
Kdor bi želel venček, ga bo lahko
dobil za simbolično ceno že v ponedeljek po maši
in še med tednom.
Župnijska karitas v Črničah vabi na
druženje in pletenje vencev v tednu
karitas v sredo, 27. 11. popoldne.
VABILO
ŠKTD Kamnje organitira 7. 12. 2013
izlet – predbožični Gradec. Prijave
sprejema v četrtek, 21. 11 med 19.
on 20. uro v prostorih bivše osnovne
šole. Vabljeni vsi, tudi iz drugih vasi.
Ostale informacije dobite pri Majdi
Vodopivec.

