Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 11.,
Spomin vseh
vernih rajnih

VRTOVIN ob 8.00
po namenu svetega očeta
KAMNJE ob 19.00
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29

torek, 3. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

sreda, 4. 11.,
Karel Boromejski,
škof

četrtek, 5. 11.,
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

prvi petek, 6. 11.,
Lenart,
opat

prva sobota, 7. 11.,
obletnica posvetitve
koprske stolnice

nedelja, 8. 11.,
DVAINTRIDESETA
NEDELJA MED
LETOM,
ZAHVALNA,
Elizabeta od Svete
Trojice, redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za verne duše,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 18.00
za duše v vicah
GOJAČE ob 18.00
po namenu svetega očeta
ČRNIČE ob 16.00
pogrebna za † Jožefa Leopolda
Lojka, živel v Franciji

ČRNIČE ob 18.00
za † Vilmo Brankovič,
8. dan
SKRILJE ob 18.30
MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo sv. Ani za srečen
za †† Lenarta, Marico in
porod in blagoslov, p. n. Skrilje Verico Čermelj, p. n. Malovše
KAMNJE ob 18.30
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a
od 18.10 možnost za spoved,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 18.30
v čast Materi Božji za zdravje,
Vodopivec, Vrtovin 58
od 18. ure možnost za spoved,
po maši češčenje
SKRILJE ob 8.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
od 7.30 možnost za
spoved in češčenje

vsi sveti

MALOVŠE ob 9.00
za †† Venceslava in Marjana
Cigoja, p. n. Gojače 8

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

ČRNIČE ob 18.00
za vse †† duhovnike črniške
župnije, p. n. Malovše
od 17.00 češčenje
in možnost za spoved
RAVNE ob 18.00
za †† Avgusta in Marijo Čibej,
p. n. Ravne 16
ob 18.40 v ČRNIČAH
rožni venec nato srečanje z
misijonarjem v cerkvi

SKRILJE ob 7.30
za † Sipota Kalina, Skrilje 70c
ČRNIČE ob 9.00
za † Marinko Tomšič, roj. Batič, p. n.
za župnijo PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
KAMNJE ob 10.30
za † Pavlo Besednjak, p. n. Kamnje
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ZADNJE BESEDE – Sodnik vpraša obtoženko: »Torej ne zanikate, da ste med prenosom nogometne tekme ustrelili
svojega moža?« »Ne, priznam, da sem to storila.« »In katere so bile moževe zadnje besede?« »Streljaj! Streljaj!«
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

1. novembra 2015
št. 44/15

Kam gleda Bog
Blagor lačnim in
žejnim pravice,
zakaj ti bodo
nasičeni. Blagor
usmiljenim, zakaj
ti bodo usmiljenje dosegli.
Blagor čistim
v srcu, zakaj ti
bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti
bodo Božji otroci.
Blagor njim, ki
so zaradi pravice
preganjani, zakaj
njih je nebeško
kraljestvo. Blagor vam, kadar
vas bodo zaradi
mene zasramovali in preganjali
in vse hudo zoper
vas lažnivo govorili. Veselite se
in radujte, zakaj
vaše plačilo v nebesih je veliko.
Tako so namreč
preganjali tudi
preroke, ki so
bili pred vami.«
Mt 5,6–12
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Kr 17,10–16
2. berilo: Heb 9,24–28
evangelij: Mr 12,38–44

Neka rabinska zgodba pripoveduje: Ko je Bog začel
ustvarjati prvega človeka, ga je prešinila misel, da bodo iz
njega izšli pravični in grešni: »Če ustvarim človeka, bodo iz
njega prišli grešniki; če pa ga ne ustvarim, kako bodo prišli
pravični?« Tedaj je Sveti oddaljil od sebe misel na grešnike
in v svojem usmiljenju ustvaril človeka.
Skoraj vse je odvisno od tega, kam gledaš. Božja modrost je drugačna v tem, da je zazrta v to, kar je, in ne v to,
česar ni. Starejši ko sem, bolj me obhaja misel: »Kako lepo
je, da sem! Lahko me ne bi bilo.« Še vedno me zapeljuje
glas, ki me hoče usmeriti v nekaj, kar je slabo, kar manjka.
In ta glas ne utihne, dokler se ne usmeriš v drugi tihi glas,
ki te vztrajno spominjana to, kar »je«.
Že stari duhovni očetje so ponavljali: Človek postaja to,
kar gleda. In danes v primerjavi s prejšnjimi generacijami
izjemno veliko gledamo. Bog je gledal v svetnike in zato se
je človeško življenje sploh začelo. Bog ne računa, zato smo
in zato živimo. Starejši ko smo, manj naj bi računali. Zadnjo
uro ne bomo nič več računali. V tem je modrost. V tem so
Jezusovi blagri.
Zato jih Cerkev bere na praznik vseh svetih. V blagrih
ni nobenega računa. Zato jih je danes kar težko razumeti.
Težko verjamemo, da zares veljajo. Če bi svetniki »računali«, bi obupali nad svojimi
slabostmi in ne bi šli naprej. Svetniki niso od rojstva sveti, so le tisti, ki so
se spreobrnili. Dokler računaš, se ne moreš zares
spreobrniti. Preveč slabega je na svetu, da bi lahko
izračunal smisel.

Zaradi tistih, ki se ukvarjajo s tem,
»kar je«, gre svet naprej. Med katerimi si ti? Ljudje se v resnici lahko razdelimo le na dva dela. Na koncu bomo
postali to, kar gledamo.
Praznik vseh svetih je praznik
»biti«. Bog preprosto »je«. In ravno
zato tako boleče občutimo toliko vsega, česar ni. Kako drugače boš občutil
vse, česar danes ni, ko boš zagledan
tja, kamor je zagledan Bog in kamor
je zagledan Bog in človek Kristus.
Šele, ko si zagledan v svetost, lahko
razumeš, zakaj zlo. Poskusi se vaditi
v tem že ta teden. In počasi boš začel odkrivati, kako globoko resnični so
blagri tudi zate.
župnik

MOLITEV ZA RAJNE
Šele 2. november je v
Cerkvi dan molitve za
rajne. Zato vabljeni k
skupni molitvi rožnega
venca nocoj ob 18. uri po vseh
naših cerkvah. Pokojni ob povezanosti z njimi tudi nam lahko
izprosijo veliko milosti. Jutri, na
dan vernih duš, vabljeni k svetim
mašam.

VEROUK
je spet reden. V torek v Kamnjah
zaradi pogreba odpade verouk za 8.
razred.
STREŽNIKI
vse nove strežnike v Črničah
lepo vabim, da pridete v torek
ob 17.15 (takoj po pogrebu) v župnijsko cerkev. Povadili bomo še
vse potrebno in se dogovorili vse
potrebno. V Kamnjah vabim kandidate za nove strežnike v petek
ob 16.30 (pred pevskimi vajami).
Bodite velikodušni in pogumni.
PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega in drugega otroka je v torek ob
20. uri v Marijinem domu
v Šturjah.
MLADINSKO SREČANJE
v petek ob 20. uri v Kamnjah.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k rednemu zakramentu sprave, sveti
maši in češčenju. V tem
tednu lahko zakrament
sprave za prejem popolnega odpustka še združite z molitvijo za rajne.

MED NAMI
MISIJONAR DANILO LISJAK
V soboto zvečer
vabljeni v Črniče.
Obiskal nas bo primorski misijonar
Danilo Lisjak. Deluje
v Ugandi. Ob 19.
uri nam bo predstavil svoje življenje in delo, prej molitev rožnega
venca za misijonarje. Ogledali si
bomo tudi kratko filmsko predstavitev. Lahko boste oddali tudi prostovoljni prispevek za misijone.

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem v Kamnjah v soboto
dopoldne.

DELOVNA SOBOTA
v soboto, 7. novembra, v Kamnjah lepo vabljeni od 9. ure

dalje na delovno soboto pri župnijski cerkvi. Poleg odraslih še
posebej vabljeni mladinci in birmanci. Počistili bomo gradbišče
in okolico ter pospravili prostore.
ZAHVALNA NEDELJA
Vabljeni, da preprosto okrasite
cerkve v znamenje hvaležnosti
za pridelke in vse
dobrote. Pri bogoslužju bomo zapeli
zahvalno pesem
za vse, kar smo letos vidnega in
nevidnega prejeli.

kratko pogostitev in druženje v župnijskem domu v Črničah.
ŠKOFIJSKI PASTORALNI DAN
Že sedaj vabim, da računate na soboto, 14. novembra, ko bo za našo
škofijo pomemben dan srečanja in
pogovora o prihodnosti skrbi za družine. Vabljeni vsi, še posebej člani
ŽPS in starši, člani zakonskih skupin.
Program bo od 9. do 14. ure v prostorih ŠGV v Vipavi.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu pokojne Vilme Brankovič
ste za potrebe domače cerkve zbrali
in darovali 443,18 €.
Ob pogrebu pokojne Dragice PodgorNABIRKA ZA ŠKOFIJSKI ARHIV
nik ste za domačo cerkev v Skriljah
Nabirka na zahvalno nedeljo bo
zbrali in darovali 755 €.
letos namenjena za kritje stroHvala domačim in vsem darovalškov novega škofijskega arhi- cem! Ohranjajmo to lepo navado. Ti
va v Kopru. Vse dragocene sta- darovi namesto cvetja so za župnijo
rejše matične knjige po župnijah
zelo dragoceni in grese bodo odslej tudi v naši škofiji
do za vzdrževanje in
hranile na varnem pod strokovinvesticije. Ko gre za
nim nadzorom. Raziskovalci poiskreno darovano dodatkov boste lahko odslej dobili
bro delo, so resnična
gradivo na enem kraju.
pomoč pokojnemu.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV V ČRNIČAH
V nedeljo se bomo ob vseh darovih zahvalili tudi za dar svetega zakona. Vabljeni jubilanti, ki
letos obhajate 5.,
10., 15., … 50., …
obletnico poroke.
Prejeli boste blagoslov ob zahvalni
molitvi. Takoj po
maši vabljeni na

Čiščenje cerkve v Črničah:
od 2.11. do 15.11. so na vrsti številke 28 do 52a.

