Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 10.,
Lucijan in Marcijan,
mučenca

KAMNJE ob 18.30
za † Ano Rustja,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 18.00
za † Antona Krkoča,
p. n. Gojače 8

torek, 27. 10.,

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
po namenu,
Kukanja, Črniče 29

Sabina Avilska,
mučenka

sreda, 28. 10.,
Simon in Juda Tadej,
apostola

četrtek, 29. 10.,
Mihael Rua,
duhovnik

petek, 30. 10.,
Marcel,
mučenec

sobota, 31. 10.,
Volbenk, škof;
dan reformacije

SKRILJE ob 18.30
za † Dragico Podgornik,
Skrilje 71, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Rafaela in vse †† Cigoj,
p. n. Gojače 8

KAMNJE ob 8.00
v čast Angelom Varuhom,
Kamnje 5

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Lozar in Bajc,
Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 18.00
za † Alojza Podgornika,
p. n. Črniče 12

SKRILJE ob 8.00
za †† Rafaela, Matejo in
Frančiško Klemenčič

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

od 7.15 priložnost za spoved

nedelja, 1. 11.,
VSI SVETI

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za župnijo
molitev na pokopališču
KAMNJE ob 15.00
za †† Rustja in Lozar,
Kamnje 55
molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah
ob zvonjenju MOLITVE ZA
RAJNE.

ČRNIČE ob 9.00
za † Venceslava Cigoja,
p. n. Malovše
ČRNIČE ob 13.45 molitev na
vojaškem pokopališču,
ob 14.00 molitev na pokopališču
MALOVŠE ob 15.00
molitev na pokopališču
GOJAČE ob 15.30
molitev na pokopališču
ob 18.00 v vseh cerkvah
ob zvonjenju MOLITVE ZA
RAJNE.

Med tednom pred mašo priložnost za sveto spoved.

30. nedelja med letom

25. oktobra 2015
št. 43/15

Naj te ne bo sram
Mnogi so ga
grajali, naj
umolkne, on pa
je še glasneje
vpil: »Davidov
sin, usmili se
me!« Jezus je
obstal in rekel: »Pokličite
ga!« Poklicali
so slepega in
mu rekli: »Le
pogum, vstani,
kliče te!«
Odvrgel je svoj
plašč, skôčil pokonci in pohítel
k Jezusu. Jezus
ga je vprašal:
»Kaj hočeš, da
ti storim?« Slepi mu je dejal:
»Rabuni, da bi
spregledal!«
Jezus mu je
rekel: »Pojdi,
tvoja vera te je
rešila!«
Takoj je spregledal in šel po
poti za njim.
Mr 10,48–52

 Za konec
NA SMRTNI POSTELJI – Babica na smrtni postelji vnukinji: »Stara sem in lahko vsako minuto umrem. Želim, da ti podeduješ
moje posestvo, na kateri je vila, traktor, kmečka hiša, nekaj glav živine in 22 mil. dolarjev gotovine ... za vse to sem zelo garala.«
»O«, reče vnukinja, »hvala ti! Saj sploh nisem vedela, da imaš vse to bogastvo. Kje pa je?« Babica se ozre na vnukinjo in reče: »Na Facebooku.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na vse svete:
1. berilo: Raz 7,2–4.9–14
2. berilo: 1 Jn 3,1–3
evangelij: Mr 5,1–12

Neki pobožen mož je prišel k župniku in mu povedal: »Gospod župnik, pravkar sem petič prebral celo Sveto pismo.«
Župnik se je ozrl vanj in mu odgovoril: »Ni pomembno, kolikokrat si ti šel skozi Sveto pismo, ampak to, kolikokrat je
šlo Sveto pismo skozi tebe!« Slepi Bartimaj na poti iz Jerihe
mene in tebe ponovno spomni, da je lažje nekaj narediti za
Boga kot pa dovoliti, da se Bog »ustavi« v tvojem življenju.
Slepi Bartimaj nas spomni, da Boga ne moreš imeti v posesti. Vera ni nekaj, kar bi lahko pridobil in potem »imel«.
Je kakor svetloba, ne moreš jo zadržati zase. Dana ti je, da
lahko gledaš. Lahko se ji le odpreš in potem greš za njo.
Dokler hodimo za Jezusom, se nam luč ne izmakne. Ko ga
želimo »shraniti na varno« v skladišča naših načrtov, ostajamo brez luči. Opravljamo še religiozne navade, vera pa
nas več ne spravi na pot, ker je več ne vidimo.
Bartimaj je vernike motil, ker je na glas klical. Zmotil je
njihovo ustaljeno vernost. Vedno nam bo postal trn v peti
nekdo, ki je vero ponovno spremenil v hojo. Bartimaja ni
bilo sram na glas klicati Jezusovo ime. Nas je morda postalo sram na glas moliti v krščanski družini? Ali nas bo
te dni morda sram začeti in na
glas skupaj z drugimi zmoliti
Zdrava Marijo pri grobu naših
bližnjih?
Reke Beguncev nas lahko
spomnijo, da smo kot verniki
lahko le na poti. Ne bomo mogli »zadržati« naših vrednot,
če se bomo sramovali naših
svetinj,če bomo le čepeli in
modrovali ob televizijskih zaslonih in »bili pametni« med

razpravljanjem o dnevnih temah v
službi. Bog bo vedno pošiljal Bartimaje ob naše ustaljene poti, da bi nas
prebudil.
Začni na glas klicati Jezusovo ime
znotraj tvojega doma in ustavil se bo
v tvojem domu. Morda začenjaš videti
okoli sebe vse bolj črno? Ali ni to znamenje, da imaš vse, manjka pa luči.
Naj bodo prav ti časi priložnost, da
ponovno spustiš luč v svoje oči in v
svoj dom. Dnevna poročila te želi prikleniti na temo. Le trenutno se dobro
počutiš, ko se z njimi hraniš. Če pa
želiš postati srečen, stopi na plano.
Začni hoditi za njim. Saj si in boš le
na poti …
župnik

VEČERNE MAŠE
Sedaj ob 18.00 in 18.30.
Delavnice molitve in življenja so odslej ob 19. uri.
STREŽNIKI
Verouka v tem tednu ni, so šolske počitnice. Strežnike iz obeh župnij lepo
vabim na daljše sproščeno srečanje
prvi dan počitnic. Zbirno mesto je v
ponedeljek pred šolo v Vrtovinu ob
9. uri. S seboj imejte nekaj malice,
športno obutev. Odpravili se bomo
proti Svetemu Pavlu. Brez strahu za
najmlajše: ne bomo šli prehitro. Imeli bomo igre, tekmovanja, druženje,
petje, smeh… K šoli se vrnemo ob 13.
uri.
BIRMANCI
v Kamnjah se dobite, kot ste se dogovorili s starši, v ponedeljek ob 15. uri
k izdelavi »vaših« jaslic.

MLADI
se dobimo v petek ob 20. uri na filmskem večeru, vabljeni tudi birmanci.
PRAZNIK VSEH SVETIH
Poskrbimo za lepo
in krščansko obhajanje praznika
vseh svetih in vernih rajnih. Molitve
in blagoslovi pokopališč bodo kot
običajno že na dan
vseh svetih. V Črničah vabljeni, da se
ob 13.45 za krajši
program in blagoslov najprej ustavite
pri vojaškem pokopališčeu.
POPOLNI ODPUSTEK
V prvih osmih dneh novembra lahko
prejmemo zase ali za rajne popolni
odpustek, ko smo z namenom na pokopališču ali v cerkvi molili za rajne,
opravili zakrament svete spovedi,
prejeli sveto evharistijo, izpovedali
vero in namenili molitev po namenu
svetega očeta. Moč odpustka prihaja
iz moči zakramentov, od bratov in
sester, medsebojne povezanosti, občestva vse Cerkve.
MOLITEV NA PREDVEČER
dneva vernih duš. V vseh cerkvah v
nedeljo molimo rožni venec ob 18.
uri. Lepo vabljeni k tej skupni molitvi.
ZAKRAMENT SPRAVE
Možnost za spoved ob prazniku vseh
svetih in vernih duš bo med tednom
pred sveto mašo.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob dnevu vernih
rajnih lahko pri blagoslovu pokopališč in
pri molitvi za rajne v
cerkvah darujete za
svete maše za po-

kojne, za katere nihče ne moli. Za
maše lahko, kot je v navadi, oddate
na pokopališču ali v domači cerkvi
1. in 2. novembra.
BODIMO POZORNI IN PAMETNI
in ne dovolimo uveljavljanja škodljivih poganskih navad v zvezi z
»nočjo čarovnic«. Buče, maske in
podobni simboli niso nedolžni, za
krščenega človeka celo nevarni
in so v nasprotju s praznovanjem
življenja vseh svetih.
PRAZNOVANJE
ZAKONSKIH JUBILANTOV
Na zahvalno nedeljo, 8. novembra,
se bomo v Črničah
spet skupaj zahvalili
in se veselili z vsemi,
ki letos praznujete
5., 10., 15., … 50. …
obletnico poroke. Zaradi števila se
prijavite na 040 888 420 ali na
župnijski e-naslov. V Kamnjah bo
praznovanje na nedeljo Svete družine, 27. decembra.
NOVI DEKAN VIPAVSKE DEKANIJE
V mesecu oktobru je nastopil službo nov dekan, g. Franc Likar,
župnik v Ajdovščini. Nanj se lahko
obrnete ob morebitnih težavah,
s predlogi, pritožbami, ob nujnih
potrebah in usklajevanjih v zvezi z
domačo župnijo ali dekanijo, kadar
je potrebno. Njegov osebni telefon
je: 041 548 146, e-pošta pa franc.
likar@rkc.si
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti
prvega ali drugega otroka, računajte na začetek
zadnje letošnje priprave
v torek, 3. novembra,
ob 20. uri v Šturjah.

POVABILO K DAROVANJU
V Kamnjah je v teku gradnja nove vzhodne fasade na župnijski cerkvi. V
Črničah bomo v tem tednu dobili nove stole za
stranske ladje župnijske cerkve.
Lepo vabim, da kljub težjim časom vsaka družina prispeva majhen del celote,
v kolikor zmore. Vabljeni, da da tudi
otroci darujete od svojih prihrankov. V
obeh veroučnih učilnicah bo v ta namen
poseben šparovček. Hvala vsem, ki ste
s svojim prostovoljnim delom pri obeh
investicijah znižali končni strošek. Če
bomo vsi dali nekaj, bo za vse manjše
breme in vložena dobrota bo ostala za
dolgo v naših župnijskih cerkvah.
DELOVNA SOBOTA
V Kamnjah bomo imeli v soboto, 7. novembra, delovno soboto pri župnijski
cerkvi. Počistili bomo gradbišče in okolico ter pospravili prostore. Lepo vabljeni,
od 9. ure dalje.
ŠKOFIJSKI PASTORALNI DAN
bo v soboto, 14. novembra od 9. do 14.
ure v prostorih gimnazije v Vipavi. Namen dneva je tema: Družina –
domača Cerkev. Vabljeni
vsi, še posebej člani
župnijskih pastoralnih
svetov, zakonskih in drugih skupin. Ob predavanjih in skupinskem delu
bomo delali tudi konkretne sklepe.
DAROVI ZA MISIJONE
Na misijonsko nedeljo smo zbrali in oddali za misijone 320,80 € v Kamnjah in
380,60 € v Črničah. Hvala v imenu misijonskega središča!

