Nameni svetih maš:

33. nedelja med letom

ponedeljek, 17. 11., KAMNJE ob 18.30
Elizabeta Ogrska
za †† starše in sestro Sorč,
redovnica
Kamnje 29

GOJAČE ob 18.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Gojače 7

torek, 18. 11.,

posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo Materi Božji,
Vrtovin 36b

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4

sreda, 19. 11.,
Matilda,
redovnica

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Pahor,
Skrilje 53

MALOVŠE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu in
angelom varuhom, p. n. Malovše

četrtek, 20. 11.,
Edmund,
kralj

KAMNJE ob 18.30
za †† Antona in Gabrijelo
Batagelj, Kamnje 10a

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Peršič,
p. n. Črniče 63a

petek, 21. 11.,
Darovanje
Device Marije

VRTOVIN ob 18.30
za oba †† Franca in Katarino
Vodopivec, Vrtovin 58

RAVNE ob 18.00
za † Franca Košuta,
8. dan

sobota, 22.11.,

VRTOVIN ob 15.00
v zahvalo za 60 let skupnega
življenja, Vrtovin 27

ČRNIČE ob 18.00
za † Jelko Koron in † Marjana
Kerševana, p. n. Črniče 25

Cecilija,
devica in mučenka
nedelja, 23. 11.
JEZUS KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA,
Klemen I.
papež in mučenec

KAMNJE ob 7.30
za †† Emo in Janka Bizjaka,
Potoče 29
KAMNJE ob 10.30
za †† Martina in Albina
Vodopivca, Kamnje 57

16. novembra 2014

ČRNIČE ob 9.00
za † Lidijo in Rada Fišerja
ter †† Hvalič, Fišer,
p. n. Gojače
za župnijo

 Za konec
OTROCI – Stara prijatelja se srečata po dolgem času: »Kako so otroci?« »Dobro. Eden je zdravnik, drugi
učitelj, hčerka je odvetnica, najmlajši je navadni lopov.« »Lepo, da imaš uspešne otroke. Kako pa kaj 'lopov'
shaja?« »Edino on nas preživlja. Vsi drugi so brezposelni.«
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

št. 46

»Gospodar,
vedel sem, da si trd
človek. Žanješ, kjer
nisi sejal, in zbiraš,
kjer nisi raztresel.
Zbal sem se in sem
šel ter zakopal tvoj
talent v zemljo.
Glej, tu imaš, kar je
tvojega!« Gospodar
pa mu je odgovoril:
»Malopridni in leni
služabnik! Vedel si,
da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram,
kjer nisem raztresel?
Zato bi moral dati
moj denar menjalcem in ob vrnitvi
bi jaz prejel svojo
lastnino z obrestmi.
Vzemite mu torej
talent in ga dajte
tistemu, ki jih ima
deset; kajti vsakemu,
ki ima, se bo dalo in
bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo
vzelo še to, kar ima.
Neuporabnega služabnika pa vrzite ven
v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.«
(Mt 25,24–30)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Ezk 34,11–17
2. berilo: 1 Kor 15,20–28
evangelij: Mt 25,31–46

Bog me ni poklical k uspešnosti
Nekoč je k materi Tereziji prišel ameriški poslovnež. Ponudil ji je veliko organizacijo, ki bi zanjo sistematično zbirala
sredstva po vsej celini. Tako bi lahko še bolj izpopolnjeno
širila dobro in odpravljala revščino. Zahvalila se mu je in mu
približno takole odgovorila: »Pri našem delu želimo vsak dan
doživljati, da smo odvisne od pomoči, ki prihaja sproti. Želimo, da po nas deluje Jezus, da se pri delu zanesemo na
njegovo previdnost.«
»Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez
veliko te bom postavil. Pojdi v veselje svojega gospodarja.«
Te besede v našem času vedno pogosteje preberemo kot:
»Ja, priden si bil, pojdi po nagrado …« Mati Terezija je sredi
tega sodobnega sveta ljudem odgovorila: »Bog me ni poklical, da bi bila uspešna, ampak da bi bila zvesta. To je edini
uspeh, ki kaj velja.« Vendar smo danes kar prepojeni z miselnostjo, da je treba biti uspešen. Tudi v Cerkvi. Tako radi se
primerjamo. V vsem lahko vidimo samo še tekmovalnost. In
ko Jezusovo priliko o talentih posluša nekdo, ki doživlja krizo,
se čuti neizpolnjenega, nesprejetega, si morda potem nalaga
samo še dodatno breme. »Starši z mano niso (bili) povsem
zadovoljni, v šoli mi ne gre, v službi zahtevajo vedno več …
in tudi Bog z mano še ni povsem zadovoljen. Verjetno Bog od
mene pričakuje več. Povsod samo nekaj zahtevajo.«
Otroci in starši se mi danes kdaj kar zasmilijo. Povsod se
zahteva uspešnost. Povsod se zbirajo točke. Treba je riniti naprej, da
nekaj dosežeš in da potem nekaj
veljaš. Ob vsem delu smo lahko
oropani sproščenosti. In potem
je treba to trajajočo napetost nadomeščati. Potrebujemo kruha in
iger. To še ostane. Po božje se začne
častiti hrana in zabava. Tudi če sam pri
sebi sklenem »ne bom, to me ne osreči,«
bom počasi začel iskati in častiti to dvoje.
Zakaj? Ne računamo več na gospodarja,

ki »se je odpravil na potovanje«. Jezus
Kristus je tisti gospodar, ki se je podal
na pot. Če ne računam na njegovo pot
Očetu s telesom, ki si ga je prevzel, potem ostane samo ta svet. Potem je treba samo še čim bolj iztržiti to življenje.
In to ne velja le za »druge«, za »one
materialiste«, ampak zame, kristjana.

SREČANJE ZA
STARŠE V ČRNIČAH
V četrtek ob 20. uri
vabim na krajše srečanje
e
vse starše letošnjih veroučencev prvošolcev in drugošolcev. Potrudite
se za obisk, končali bomo ob 20.45.

Prilika o talentih ne govori o darovih, ki
jih imam le po naravi od rojstva. Govori o premoženju, ki ga je Kristus prinesel »kasneje«. Zato samo z razvijanjem
naših naravnih darov vseeno ne bomo
prišli skozi. To je hotel tretji služabnik.
Že sv. Gregor Veliki je govoril, da je talent brezpogojna ljubezen, ki nam je
bila dana »od zgoraj«. Kaj boš naredil
iz nje? Boš še vedno iskal potrditve v
uspešnosti? Ali boš iz nje naredil zvestobo v malem? Tretji služabnik iz prilike
ni bil vržen v temo, ker ni bil uspešen.
Vržen je bil, ker je v gospodarju ni videl ljubezni, ampak preračunljivost. »K
maši je hodil« zaradi računice in ne iz
ljubezni do Boga: Vera mi pride prav, da
pridem bolj varno skozi. »Tistemu pa, ki
nima, se mu bo vzelo še to, kar ima.«

MLADI
v petek je redno mladinsko srečanje
ob 20. uri.
Lanski birmanci ste se lepo odzvali
in kar nekaj vas v petek odhaja na
Sveto Goro v šolo za animatorje pomočnike. Sklenili jo boste v nedeljo.

Na misel mi prihaja mlad fant z zaostalim razvojem na vozičku, ne more v
šolo, ne more »razvijati darov«. Po naši
običajni razlagi mu Bog ni dal pet talentov. Toda v Božjem življenju je povsem
druga logika. Pomisli: morda smo mi telesno zdravi in uspešni prejeli le enega
ali dva in on pet. Morda smo leni ali pa
nasprotno samo pridni. Ne eno ne drugo
na koncu ne bo zdržalo. Zdržala bo le
svobodna ljubezen. Kristus ti želi reči:
»Pojdi v veselje svojega gospoda.« Kaj
si naredil z brezpogojno ljubeznijo, s katero te je on vzljubil?

STARŠI
Že sedaj po svojih
močeh računajte in
skušajte urediti obveznosti, da se boste lahko udeležili posebnega predavanja, ki bo v sredo, 26. novembra.
Znana poznavalka razmer Zdenka
Zalokar Divjak bo imela predavanje s
temo o vzgoji za odgovornost. Začelo
se bo že ob 17. uri, zato kljub nerodni uri skušajte izkoristiti to dragoceno priložnost.

župnik

ZAKONSKA SKUPINA
V petek je srečanje druge skupine v
Črničah ob 19.30.
VIKEND ZA MLADE
Odkrivajmo dar, da sem dekle, da
sem fant. Začne se v petek, 28. 11.,
v Klancu pri Kozini. Lahko se pridružiš, sporoči župniku ali Marku Rijavcu
rimar82@gmail.com

SLOVESNA AKADEMIJA KARITAS
Vabljeni na Zemono v petek ob 20.
uri, kjer bo akademija ob letošnjem
tednu karitas. Obhajali ga bomo od
nedelje Kristusa Kralja do 1. adventne nedelje.

HVALA ZA OZVOČENJE
vsem, ki ste se zavzeli za naložbo novega sodobnega ozvočenja v
župnijski cerkvi v Črničah. Hvala
darovalcu tehnične opreme. Hvala možem, ki ste zavihali rokave in
namestili vso potrebno napeljavo ter
opremo. Z prispevkom vas vseh se
bomo odslej veliko bolje slišali.
SVETA CECILIJA
V soboto goduje sveta
Cecilija. Pevci, organisti in zborovodje vse
leto zvesto skrbijo za lepoto bogoslužja. Največkrat gre za skrito služenje in zvestobo na vajah. V imenu
vseh se vam zahvaljujem za zvestobo in veselje. Želim vam predvsem
veselja pri vašem poslanstvu. Z
veseljem boste pritegnili še koga, da
bo z vami delil povezanost na vajah
in pri bogoslužju.
DELO NA SVETEM PAVLU
Zaradi vremena odpadlo druženje
na Svetem Pavlu in delo je prestavljamo na naslednjo soboto, 25.
11. Vabljeni, da se pridružite od 8.
ure dalje. S seboj prinesite kakšno
orodje (grablje, žago, lopato, rokavice …) in lahko kakšen priboljšek
za skupno mizo.
ŠKOFOVSKO POSVEČENJE
Na nedeljo Kristusa, bo ob 15. uri
v ljubljanski stolnici med slovesno
sveto mašo škofovsko posvečenje in
umestitev novega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta OFM.
ČIŠČENJE CERKVE
vsako leto obhajamo tudi zahvalni
dan dneva posvetitve župnijske cerkve (v Kamnjah na god sv. Mihaela,
v Črničah na žegnanjsko nedeljo).
Ob tem se mnogi zvesto, tiho in z

ljubeznijo potrudite, ko je treba poskrbeti za ta naš skupni dom. Mnogi
pa na to odgovornost lahko pozabimo.
Za župnijsko cerkev v Črničah je že
nekaj časa dogovorjeno, da za glavne
praznike krožno skrbijo vse podružnice. Za redno čiščenje je narejen
seznam po družinah, ki pa, žal, deluje
slabo. V cerkvi bo visel nov razpored.
Pomagajte drug drugemu, da se lepo
razvrstite v skupine. Izhodišče so tudi
naslovi družin z veroučenci. Razpored
ne pomeni, da morate vedno poskrbeti sami. Starši ste dejansko najbolj
obremenjeni z vsem, vendar se učimo
odgovornosti, tako da dobite namestnike, mamo, taščo, moža ...
Pritegnite tudi može, otroke in mlade.
Pa delajmo to brez godrnjanja. Z veseljem
opravljeno delo je sedemkrat več vredno.
ADVENTNI VENČKI
V okviru programa Popoldne v Kamnjah bo v soboto, 29. novembra,
ob 16. uri delavnica, kjer bomo izdelovali adventne venčke. Vabljeni ste
tudi drugi otroci, starši, stari starši ...
Venčke boste lahko tudi nabavili po
delavnici oz. v nedeljo pri maši za tiste, ki to želite. Popoldne v Kamnjah v
ponedeljek 17.11. odpade.
V Črničah ste letos povabljeni k posebni konkretni drži. Doma spletite dva
venčka in ju prinesite k blagoslovu:
enega za dom, enega za druge, starejše, bolne, osamljene … Sodelavci
karitas bodo vaše venčke ponesli na
njihove domove.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob prazniku vseh svetih in dnevu vernih rajnih smo zbrali v Črničah za 17 in
v Kamnjah 23 svetih maš. Hvala vsem
darovalcem! Svete maše bodo opravljen čez leto v župniji ali bodo oddane
drugim duhovnikom.

