ponedeljek, 20. 10., KAMNJE ob 19.00
Rozalina,
za †† starše Vodopivec,
redovnica
Kamnje 6a
rožni venec ob 18.40
torek, 21. 10.,
VRTOVIN ob 19.00
Uršula,
za zdravje,
devica in mučenka
Vrtovin 71b
rožni venec ob 18.40
sreda, 22. 10.,
SKRILJE ob 19.00
Janez Pavel II.,
za †† Rustja,
papež
Skrilje 29
rožni venec ob 18.40
četrtek, 23. 10.,
KAMNJE ob 19.00
Janez Kapistran,
za † Slavko Čibej,
duhovnik
Kamnje 5a
rožni venec ob 18.40
petek, 24. 10.,
VRTOVIN ob 19.00
Anton Marija Klaret, za † Stanka Lozarja
škof
p. n. Vrtovin 114b
rožni venec ob 18.40

GOJAČE ob 19.00
za †† strice in tete Krkoč,
p. n. Gojače 33
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29
rožni venec ob 18.40
MALOVŠE ob 19.00
po namenu
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzeta Podgornika,
p. n. Črniče 12
rožni venec ob 18.40
RAVNE ob 19.00
za † Avgusta in Marijo Čibej
in † duhovnika Vinka Kobala,
Ravne 16
rožni venec ob 18.40
ČRNIČE ob 21.00
na čast Materi Božji v zahvalo
za vse prejete dobrote,
p. n. Črniče 29
za družino, po namenu
od 20.00 spovedovanje
od 21.30 nočno češčenje

sobota, 25. 10.,
Krizant in Darija,
mučenca

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo in priprošnjo
Svetemu Duhu, Skrilje 37

premik ure
na sončni čas
26. 10.

ni jutranje maše!

CELODNEVNO ČEŠČENJE

KAMNJE ob 8.30
za † Dušana, starše Lozar
in Bajc, Vrtovin 25a
rožni venec ob 8.10

ČRNIČE ob 10.00
za žive in †† črniške župnike,
p. n. darovalca
za župnijo

30. NEDELJA
MED LETOM,
žegnanjska
Lucijan in Marcijan,
mučenca

skupna adoracija do 11.45

Pred nami je:
• sobota, nedelja, 1. in 2. 11., vsi sveti in molitev za rajne;
• sobota, 8. 11., pastoralni dan na ŠGV v Vipavi;
• sobota, 8. 11. Stična diha za mlade v Vipavi;
• sobota, 8. 11. mesečna birmanska skupina po družinah;
• zahvalna nedelja, 9. 11., praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah;
• sreda, 26. 11., gostja Zdenka Zalokar Divjak (ob 17. uri v Kamnjah).

 Za konec
KDAJ – »Mama, fant me je zaprosil in ne vem, kaj naj naredim. Saj me še ne pozna dobro.«
»Poroči se, hči. Ne čakaj, da bi te spoznal!«

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

misijonska nedelja, 29. ned. med letom
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»Učitelj,
vemo,
da si
resnicoljuben in v
resnici učiš Božjo
pot ter se ne oziraš
na nikogar, ker ne
gledaš na osebo.
Povej nam torej, kaj
se ti zdi: Ali smemo
dajati cesarju davek
ali ne?« Jezus pa
je spoznal njihovo
hudobijo in rekel:
»Kaj me preizkušate, hinavci?
Pokažite mi davčni
novec!« Dali so mu
denarij. Nato jim je
rekel: »Čigava sta
ta podoba in napis?« Dejali so mu:
»Cesarjeva.« Tedaj
jim je rekel: »Dajte
torej cesarju, kar
je cesarjevega, in
Bogu, kar je Božjega.«
(Mt 22,16–21)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: 2 Mz 22,20–26
2. berilo: 1 Tes 1,5–10
evangelij: Mt 22,34–40

V imenu Boga
»Učitelj, kaj misliš o denarju?« je vprašal učenec. »Poglej
skozi okno,« je dejal učitelj, »kaj vidiš?« »Vidim mater z
otrokom, voz, ki ga vlečeta konja, in kmeta, ki nese zelenjavo na trg.« »Dobro. Sedaj pa poglej v ogledalo. Kaj vidiš?«
»Kaj pa naj bi videl, učitelj? Samega sebe vidim.« »Zapomni
si: okno je iz stekla in tudi ogledalo je iz stekla. Dovolj je le
tanka plast srebra na steklu in že človek vidi samo samega
sebe.«*
Dovolj je le tanka plast greha – bi lahko nadaljevali – in
že človek tudi v odnosu do Boga vidi samo samega sebe.
Stvarnik nas je ustvaril prosojne, svetle. Greh je človeku dal
»srebrno« slepilo in zazidal pogled v Božje življenje. Človek
si je izdelal umetno svetlobo. Na ta zid si sedaj ustvarja svojo
podobo Boga. Bog ni več oseba, ni življenje, ampak ideja. In
tak Bog nam lahko pride prav, lahko ga »uporabimo«.
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je
Božjega.« Mnogi iz teh besed takoj naredijo Jezusov »nauk«
in ga uporabijo za odnos do države, politikov. V resnici pa
Kristus tu razkrije skrivnost greha, ko lahko verniki skušamo uveljavljati ideje v imenu Boga. Greh vedno ločuje, tudi
pod videzom dobrega ali v imenu dobrega.
Misijonarji gredo ven, v življenje, zato da ne prinašajo
idej, ampak življenje. Razkrinkajo greh,
razkrinkajo umetno svetlobo in prinašajo
luč z »one strani«. In ko od znotraj zasije Kristusovo življenje, zasije tudi nova
podoba človeka. To ni več podoba v ogledalu. Človek lahko sestopi s prestola lastnega »jaza«.
In s tem misijonarji ozdravljajo tudi nas,
ki smo se v verskem življenju že ustalili.
Na marsikaj smo se kar privadili. Poglej v
oči otrok v misijonskih deželah. Marsičesa nimajo, in vendar živijo veselo. Sami
pa smo pogosto žalostni, ker prešteva-

mo novce, koliko bi dali Bogu in koliko
cesarju. »Dajte Bogu, kar je Božjega,«
je klic, da v veri ne začnemo delati računic. Nezdrava žalost vedno prihaja
iz skopuškega srca. Zato nas je papež
Frančišek letos ob misijonski nedelji
spomnil na veselje: »Velika nevarnost
sedanjega sveta z njegovo mnogovrstno in neznosno ponudbo porabe je
samoljubna žalost, ki prihaja iz lagodnega in skopuškega srca, iz bolestnega iskanja površnih užitkov, iz osamljene zavesti. Kadar se notranje življenje
zapre v lastnih koristih, ni več prostora
za druge, ni posluha za uboge, ne poslušamo več Božjega glasu, ne uživamo
več blagega veselja njegove ljubezni …«
»Toliko jamranja poslušam vsak dan,
da sem že kar utrujena,« mi je dejala
neka žena. To so naši misijoni. Ni treba
iti v Afriko. Ta teden si lahko misijonar
tako, da nehaš gledati v ogledalo. Nehaj se hraniti z novicami in govoricami. Zapusti umetno svetlobo in spusti
v svoj dom Kristusovo svetlobo. Potem
boš na sebi in drugemu lahko videl odtisnjeno povsem drugačno podobo. Ne
cesarjeve. V tebi je za vedno odtisnjena Božja podoba.
župnik
* B. Fererro, Pomembna je vrtnica.

TERČELJEV SHOD
danes v Logu ob 15. uri.
URNIK NEDELJSKE MAŠE
bo v nedeljo spremenjen zaradi celodnevnega češčenja. V Kamnjah bo
samo ena sveta maša ob 8.30, v
Črničah ob 10. uri, po njej skupna
adoracija do pribl. 11.45. Lepo vabljeni, da se k češčenju in k maši pridružite tudi iz župnije Kamnje.

CELODNEVNO ČEŠČENJE
Ker je potreba po vztrajni tihi molitvi
v sedanjih razmerah velika, vabljeni
k 12-urnemu češčenju v Črničah.
Razporeda sta v obeh župnijskih cerkvah. Lahko se zapišete kot dežurni
prostovoljci on posameznih urah, ko
ni skupne molitve. Lahko se pridružite kateri od skupin. Do konca tedna
bo na spletni strani objavljene ure, ki
morda še ne bodo imele dežurnega
molivca.
Ko mine ura,
počakajte
toliko, da
pridejo naslednji. Seveda
lahko pridete
v cerkev v tem času kadar koli, tudi,
če se niste zapisali na razpored.
Naj bo molitev čim bolj preprosta, naj jo bogati tudi pesem in naj
bo dovolj prostora za tišino.
Razpored (vse ostale ure zapolnite
prostovoljci):
od 22.00 do 23.00 – molitvena skupina
iz Črnič
od 21.30 do 22.00 – birmanci skupaj s
starši, vabljeni tudi drugi veručenci in
starši
od 23.00 do 24.00 – pevski zbor
od 24.00 do 02.00 – zakonci
od 04.00 do 06.00 – zakonci
od 06.00 do 07.00 - skupina molivcev
iz Gojač
od 7.00 do 08.00 – skupina molivcev iz
Malovš
SPOVEDOVANJE
V soboto zvečer bo v Črničah spovedovanje, spovedoval bo br. Marijan iz
Vipavskega Križa od 20.
ure dalje. Možnost za sveto spoved bo
tudi še po sveti maši med češčenjem.

POPOLDNE V KAMNJAH
V ponedeljek so otroci vabljeni na
program Popoldne v Kamnjah. Srečanje bo potekalo od 16, do do 18.
ure. Pridružite se nam lahko tudi
samo eno uro, če dve ne utegnete.
V primeru potrebe po učni pomoči, se
lahko dogovorimo, da nudimo eno uro
učno pomoč, drugo uro pa ustvarjalne delavnice, igre, druženje...
Na jutrišnjem srečanju bomo izdelovali drevo prijateljstva.
Lepo vabljeni.
MOLITVENA SKUPINA Z GOSTOMA
V sredo bo v Črničah srečanje molitvene skupine pol ure kasneje ob
19.30. Med nami bosta gosta Alen
Ušaj in p. Pepi Lebreht.
Lepo vabljeni!
MLADINSKO SREČANJE
spet v petek ob 20. uri v Kamnjah,
v popoldne gremo v Križ.
PODAJ MI ROKO
V Križu bo v soboto Podaj mi roko
2014 z vzklikom: »Vsi vsi ste bratje«.
Ob 17. uri molitev za mir z mladimi;
ob 19. uri sveta maša. Po sveti maši
petje in druženje ob dobrotah na samostanskem dvorišču.
DIAKONSKO POSVEČENJE
V nedeljo, 26. 10. ob 16.00 bo v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Spodnji Idriji
diakonsko posvečenje. V
diakona bo posvečen bogoslovec Blaž Lapanja,
doma iz Idrskih Krnic.
KONCERT V LOGU
V nedeljo 26. 10. ob 17h bo v Logu
maša, pri kateri bodo sodelovalo
glasbeno društvo Tamburjaši iz Vi-

pave. Po maši (ob 18h) bo koncert,
pri katerem bodo skupaj z Komornim
zborom Ipavska, združenima župnijskima otroškima zboroma iz Vipave in
Cola in še z drugimi.
ZA MLADE: STIČNA DIHA PRI NAS
Odvila se bo prva, že težko pričakovana Stična diha v novem šolskem letu!
Društvo SKAM pripravlja za mlade festivalsko popoldne "Stična diha" v Vipavi, dne 8. 11. Program se bo odvijal
od 17h do 22h na Škofijski gimnaziji in
obljublja delavnice, predizbor festivala
Ritem srca in DRG koncert. SKAM ob
tej priliki odpira prostore Regijskega
centra. Lani je bilo lepo!
ŠOLA ZA ANIMATORJE
Devetošolci in prvoletniki po birmi, ki
ste v tem poletju vstopil na pot animatorstva: pridite na ŠAP-Šolo za animatorje pomočnike, ki bo potekala v
okviru enega vikenda. Na njem se boste družili s sovrstniki z Vipavske in od
drugod, spoznavali svet animiranja in
se ob tem tudi sami zabavali. Vse to
se bo dogajalo na Sveti Gori 21.-23.
novembra.
Škoda je zamuditi priložnost, zato se
kar pogumno prijavite. Vplačate šolnino 15€, bivanje pa vam pokrije župnija. Rok za prijavo: 10. november.
ZA UČENCE ZADNJIH RAZREDOV OŠ
Na škofijski gimnaziji Vipava pripravljajo na počitniški ponedeljek (27.
10.) delavnice za učence zadnjih razredov osnovne šole. Na zanimiv način
bodo otroci lahko spoznali kaj novega
s področja matematike, kemije, športa
in plesa. Pa dopoldne bodo preživeli v
varnem okolju in na aktiven način. Več
izveste na plakatu oziroma na spletnih
straneh Škofijske gimnazije Vipava.

