Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 11.,
Posvetitev lateranske
bazilike

torek, 10. 11.,
Leon Veliki,
papež in cerkveni učitelj

sreda, 11. 11.,
Martin iz Toursa,
škof

četrtek, 12. 11.,
Emilijan,
duhovnik

petek, 13. 11.,
Stanislav Kostka,
redovnik

sobota, 14. 11.,
Nikolaj Tavelić,
mučenec

nedelja, 15. 11.,
TRIINTRIDESETA
NEDELJA MED
LETOM,
Marija Magdalena
Morano, redovnica

KAMNJE ob 18.30
za † Ano Humar,
Vrtovin 3, 30. dan

GOJAČE ob 18.00
za † Radivoja in druge ††
prijatelje, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 18.00
za † Jožefa Lojka,
8. dan

SKRILJE ob 8.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 18.00
za † duhovnika † Janka
Krkoča, p. n. Malovše 6

KAMNJE ob 18.30
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38
VRTOVIN ob 18.30
za †† Jožeta in Minko
Rodman, Potoče 68

ČRNIČE ob 18.00
za † Vilmo Brankovič,
p. n. zakonske skupine in
pevcev
RAVNE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev Ravne

SKRILJE ob 8.00
za †† Lozar,
Skrilje 56

ČRNIČE
za vse †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a

VRTOVIN ob 7.30
za vse †† Lozar, Vrtovin 130, p. n. Kamnje
ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka Korona, p. n. Črniče 4
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Vodopivec, Kamnje 64
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Več kot vsi
Sedel je nasproti zakladnici in
gledal, kako
množica meče
denar vanjo.
Mnogo bogatih
je veliko vrglo.
Prišla je tudi
neka uboga
vdova in je vrgla
dva novčiča, to
je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje
učence in jim
rekel: »Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova
je vrgla več kot
vsi, ki so metali
v zakladnico. Vsi
so namreč vrgli
od svojega preobilja, ta pa je
dala od svojega
uboštva vse, kar
je imela, vse,
kar potrebuje
za življenje.«
Mr 12,41–44

 Za konec
FAKULTETA – Profesor se jezi nad študenti, ko pregleduje njihove izdelke: »Danes želi vsak idiot študirati
medicino! V mojih časih sem bil edini v našem mestu!«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Dan 12,1–3
2. berilo: Heb 10,11–14.18
evangelij: Mr 13,24–32

Angel smrti je potrkal na vrata nekega moža. »Usedi
se,« je dejal mož. »Pričakoval sem te.« »Nisem prišel na
klepet,« je rekel angel, »ampak, da ti vzamem življenje.«
»Česa drugega mi ne bi mogel vzeti!«
»Ne vem. Vsi, h katerim pridem, bi želeli, da jim vzamem
karkoli, le življenja ne. Še sanja se ti ne, kaj vse mi ponujajo!«
»Jaz pa ti nimam kaj dati. Veselje, ki mi je bilo dano, sem
užil. Zabaval sem se, ne da bi iz tega napravil smisel svojega življenja. Žalosti sem prepustil vetru. Težave, dvome
in zaskrbljenosti sem zaupal Previdnosti. Zemeljske dobrine sem uporabljal, kolikor so mi bile potrebne, in se odrekel odvečnemu. Nasmeh sem podaril tistim, ki so ga želeli,
prav tako srce tistim, ki sem jih ljubil in so ljubili mene.
Svojo dušo sem prepustil Bogu. Vzemi torej moje življenje,
drugega ti nimam dati.« Angel smrti je vzel moža v naročje, bil je lahek kot pero. In Gospod je na stežaj odprl vrata
raja, saj je vanj stopal še en svetnik …
Dve skupini ljudi sta. Tisti, ki se trudijo življenje zaslužiti,
in tisti, ki vedo, da ga ne morejo. Ti počasi pridejo do tega,
da ga lahko le dajo. Ni treba, da čakaš angela smrti, da bi
dal vse. To lahko živiš skozi težo križa vsakega tvojega dneva.
Jezus pokaže na neopazno vdovo. Kako je lahko vrgla
»več, kot vsi drugi«? Ni vrgla le dveh novčičev. Vrgla je tudi »vse druge možnosti«. Vse, kar bi še
lahko bila rezerva v njenem življenju.
Ali si dokončno sprejel, sprejela svojo pot? Ali še vedno računaš, da bi
lahko bilo drugače?
V resnici je tudi danes med
nami precej ljudi, ki so prišli do
takega zaupanja. Tudi danes so
skriti, neopazni. O njih ne govorimo. Ni treba, da so ostali rav-

naslovom: DRUŽINA – DOMAČA
CERKEV bo v prostorih Škofijske
gimnazije Vipava v
soboto, 14. novembra, z začetkom ob 9.00 in sklepom ob 14.00.
Prisluhnili bomo škofu Juriju, ki
bo nakazal pot za bolj intenzivno
življenje vere v naših družinah.
Seznanili se bomo tudi s poudarki
sinode o družini. O obojem bomo
spregovorili v malih skupinah.
Priložnost bo za zastavljanje vprašanj in za pojasnila.
Pastoralni dan je namenjen duhovnikom, sodelavcem in vsem,
ki vas zanima tematika družine in
verskega življenja v njej. Želimo
si, da bi taki »dnevi« postale iskrice, ki bi vžigale ogenj duha po
župnijah.
Veseleč se srečanja z vami, vam
župnik kličemo: »Dobrodošli v Vipavi!«
pripravljavci srečanja

no brez imetja. Dva novčiča sta le
podoba tega, kar je vdova resnično
vrgla v zakladnico. Resnično je izročila sebe. Več poti je, kako daš življenje. Ni treba, da si »žrtev« in da
kar umreš. Več poti je, kako lahko
Bogu zaupaš »vse druge možnosti«
in se jim dokončno odpoveš. Potem
se zaneseš, da bo Nekdo poskrbel za
tvojo edino možnost.
V katerem koli položaju si, vedno
imaš dve možnosti za naprej: življenje
zadržati ali življenje dati. Bog sam je
pokazal, da je to pot življenja. Druge
ni. Poslovi se od svojega ideala. »Kdor
hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil.« Te besede bodo ostale, tudi ko
nas več ne bo tu doli. In ko bomo gledali od tam, jih bomo razumeli. Zakaj
bi čakal, da boš razumel? Pusti, da ti
že danes Bog dokončno vzame nekatere stvari. Ko se jih ne boš več oklepal s svojimi rokami, takrat bo tvoje
življenje samo postalo velika zahvala.

ŠKOFIJSKI PASTORALNI DAN
Zaradi priprave prostora in programa se je potrebno vnaprej prijaviti, zato prosim, da mi najpozneje
do jutri zvečer sporočite svojo
udeležbo.
VABILO
Draga članica, član župnijskega
pastoralnega sveta in sodelavka,
sodelavec in vsi, ki vas ta tematika
zanima.
Vabimo vas na srečanje, ki smo
poimenovali Pastoralni dan in mu
je pridružen tudi letošnji Pastoralni
tečaj za našo škofijo. Srečanje z

KRIŽEV POT EMILA KETEJA
Danes (8. 11.) je v Vitovljah –
Ovčji plac križev pot in molitev
ob obletnici mučeniške smrti bogoslovca Emila Keteja. Začetek
križevega pota pri 14. uri ob gostišču pri Olgi.
STREŽNIKI
V nedeljo bomo pri
maši simbolično sprejeli nove strežnike. Zato
lepo vabljen, da se še kdo
priglasi. V tem tednu se
bomo dobili v Črničah v četrtek takoj
po večerni maši, v Kamnjah po dogovoru.

ZAHVALA
ŠKOFA JURIJA
Letošnja zahvalna nedelja se pridružuje 32.
nedelji med letom, ki
MLADI
s svojimi branji postaMladinsko srečanje v petek ob
vlja pred nas dve vdovi,
20. uri, tokrat se dobite sami na
ki dajeta za služabnike
sproščenem večeru.
Gospodove svoje zadnje prihranke:
ZAKONCI
vdova v Sarepti v prvem berilu za
Prva zakonska skupina ima sreča- preroka Elija, vdova v Jeruzalemu v
nje v petek ob 20. uri v Črničah. evangeliju za služabnike templja.
Lani sem svojo zahvalo namenil draŽUPNIJSKE MATIČNE KNJIGE
gim dušnim pastirjem in njihovim sobodo v tem tednu predane v
delavcem, ki zbirajo naše župnijske
novi škofijski arhiv. G. škof se
skupnosti, ljubečim očetom in matevam zahvaljuje za darove ob
ram, ki pomnožujejo in vzgajajo naše
zahvalni nedelji za pokritje stro- domače Cerkve, bratom škofom, ki
škov izgradnje. Hvala Pavletu
služijo našim krajevnim Cerkvam, in
Bratini, ki se je potrudil in posvetemu očetu Frančišku, ki tako poskrbel, da imamo arhiv obeh
gumno stopa pred vesoljno Cerkvijo.
župnij preslikan in kopije tako
Letos pa bi se v imenu vseh naštetih
ostajajo tudi v župniji!
rad na poseben način zahvalil ubogim
vdovam, to je vsem tistim, ki se po
HVALA
zgledu še drugih svetih žena v evanOb zahvalni nedelji se
geliju (Lk 8,3) in svetih mož v Aposkupaj z g. Aleksandrom stolski delih (2,45) žrtvujete za Božje
Lestanom zahvaljujem kraljestvo, dajete od svojega uboštva
za vse dobro, ki sva ga
vse, kar imate, pogosto dobesedno
deležna, za znamenja žive vere, tudi vse svoje imetje in vse svoje preza vse darove, s katerimi vzdrmoženje.
žujete duhovnika, za vsako moli- S Kristusom tako tudi vi, kakor pratev in drugo duhovno podporo.
vi današnje drugo berilo, vstopate v
svetišče samih nebes in se pridružuSVETE MAŠE ZA POKOJNE
jete tistim, ki zaupno pričakujejo njeOb dnevu vseh svetih in vergov drugi prihod.
nih rajnih ste darovali za svete
Naj vam Gospod po svoji obljubi pomaše za duše v vicah: v Kavrne stokratno že v tem življenju, v
mnjah 347 €; v Črničah 305 €.
prihodnjem veku pa vam nakloni večVse svete maše bodo opravljene no življenje (Mr 10,29-30).
doma ali drugje.
Hvala vam, hvala za vse!
BIRMANCI
Kamenjski birmanci imate srečanje birmanske skupine na domu
v petek ob 16.30 v Vrtovinu.

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

msgr. dr. Jurij Bizjak
koprski škof

