ponedeljek, 7. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za žive in †† Rijavec,
Kamnje 29

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta in †† starše
Črmelj, Gojače 36

Gotfrid (Bogomir),
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Alojza Feuče
Vrtovin 41, 8. dan

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. Črniče 24

sreda, 9. 11.,
posvetitev lateranske
bazilike

SKRILJE ob 18.30
za †† Magdaleno in Sipota
Kalina, Skrilje 70c

MALOVŠE ob 18.00
za vse †† Šinigoj,
p. n. Malovše 30

četrtek, 10. 11.,
Leon Veliki,
papež

KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 18.00
za † Felicijana Furlana,
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
Kamnje 2a
veroučna maša

petek, 11. 11.,
Martin iz Toursa,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za †† Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89

RAVNE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

sobota, 12. 11.,

SKRILJE ob 8.00
za † Dragico Podgornik,
Skrilje 71, 1. obl.

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji in
dušam v vicah za zdravje, p. n.

obletnica posvetitve
koprske stolnice

torek, 8. 11.,

Emilijan (Milan),
duhovnik

nedelja, 13. 11.,
TRIINTRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM,
Stanislav Kostka,
redovnik

VRTOVIN ob 7.30
za † Stanka Gerželja, Vrtovin 115
ČRNIČE ob 10.00
za † Frančiško in Jožefa Ušaja, p. n. Črniče 27a
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Alojza Nevredna, Vrtovin 114
LOG PRI VIPAVI ob 15.00

sklep svetega leta usmiljenja

31. in 32. nedelja med letom

30. 10 – 6. 11. 2016
št. 44/16

Ni ti treba
Stekel je naprej
in splezal na
divjo smokvo,
da bi ga videl,
kajti moral bi iti
tam mimo. Ko je
Jezus prišel na
tisti kraj, je pogledal gor in mu
rekel: »Zahej,
hitro splezaj dol,
danes moram
namreč ostati v
tvoji hiši.« In
takoj je splezal
dol in ga z veseljem sprejel.
Ko so to videli,
so vsi godrnjali in govorili:
»Ustavil se je
pri grešnem
človeku!« Zahej
pa je vstal in
rekel Gospodu:
»Gospod, glej,
polovico svojega premoženja
dam ubogim, in
če sem koga v
čem prevaral,
mu povrnem
četverno.«
(Lk 19,4–8)

 Za konec
TRAKTOR – Tonček, reci očetu, naj pride v šolo, ker bi se rada pogovorila z njim.« »Ne morem, gospa
učiteljica. Očeta je povozil traktor in je v bolnišnici.« »Res? Potem pa naj pride mama.« »Tudi ona ne more,
tudi njo je povozil traktor.« »Ubogi fant! Kaj pa delaš potem cele dneve sam doma?« »Ja, traktor vozim.«
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: 2 Mkb 7,1–2.9–14
2. berilo: 2 Tes 2,16 – 3,5
evangelij: Lk 20,27–38

Mlad človek je pripovedoval: Leta in leta sem bil nervozen, bojazljiv, depresiven in sebičen. Vsak, ki me je poznal, mi je vedno
znova govoril, da se moram spremeniti in postati drugačen. Teh
ljudi nisem mogel razumeti. V resnici sem se hotel spremeniti,
a mi to ni uspevalo, tudi če sem se zelo potrudil. Najbolj me je
bolelo, ker mi je tudi najboljši prijatelj stalno govoril, kakšen
sem. Postajal sem vse bolj nemočen in zasužnjen.
Nekega dne mi je prijatelj rekel: »Ni se ti treba spreminjati.
Ostani takšen, kakršen si. Res ti ni treba. Imam te rad takega,
kakršen si. Tako je sedaj to.« Te besede so bile zame kot melodija: Ne bodi drugačen ... Rad te imam!« In glej čudo. Spremenil sem se. Sedaj vem, nisem se mogle zares spremeniti, dokler
nisem našel nekoga, ki me ima rad ne glede na to, ali sem se
spremenil ali ne.
Morda je tudi bogati Zahej že od otroštva poslušal, da mora
biti tak in tak. Ali nismo tudi mi danes pod pritiski, družba od
tebe nenehno zahteva: »Naredi to. » »Opravi ono.« Življenje je
postalo nasičeno z zapovedmi prepovedi, predpisi, ponudbami,
opozorili … Zato ni čudno, da se kdo temu upre in postane sam
sebi bog, ko reče: »Čemu vse to, jaz sam vem, kaj je treba
delati in kaj ne.«
Potreben je nekdo, ki te zmore imeti rad v tem, kar si. Kristusov
pogled vidi človeka v njegovi zgodovini, v njegovi družini, otroštvu, prednikih. On vidi, zakaj plezamo vsak na svojo smokvo.
Človek je ustvarjen, da se spreminja. Farizej se ne spreminja,
samo tisti, ki Boga želi in je ljubljen, se. Pusti,
da te ima Bog rad takega, kot si. Pusti, da
te pogleda navzgor, da ne boš več imel tiste stare podobe Boga, ki te gleda od zgoraj,
Boga ki stalno pritiska: »To moraš narediti,
tak moraš biti …« On te ne more spremeniti zviška, on želi najprej najti »tebe«, želi te
najti, tam kjer si. »Hitro splezaj dol, danes
moram namreč ostati v tvoji hiši.«
župnik

VEČERNE MAŠE
odslej po zimskem urniku ob 18.00 in 18.30.
PRAZNIK VSEH SVETIH
Poskrbimo za lepo krščansko obhajanje
praznika vseh svetih in vernih rajnih.
POPOLNI ODPUSTEK
V prvih osmih dneh novembra lahko prejmemo zase ali za rajne popolni odpustek
ob običajnih pogojih.
MOLITEV NA PREDVEČER
dneva vernih duš. V vseh cerkvah v nedeljo molimo rožni venec ob 18. uri. Lepo
vabljeni k tej skupni molitvi.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob dnevu vernih rajnih lahko pri molitvi
na pokopališču ali v cerkvah 1. in 2. 11.
darujete za svete maše za pokojne.
POGANSKE NAVADE
na predvečer vseh svetih so za tiste, ki smo
prejeli sveti krst, daljnoročno nevarne, še
posebej, če vanje vpeljujemo otroke.
ZAHVALNA NEDELJA
V nedeljo bo med nami pri vseh treh
svetih mašah g. Milan Pregelj, vojaški duhovnik. Zahvalili se bomo za vse prejete
dobrote. Nabirka na zahvalno nedeljo bo
letos po vseh župnijah namenska za gradnjo duhovniškega doma v Šempetru.
DUHOVNE VAJE NA POTI
V četrtek se odpravljamo na duhovne vaje
z zakonskimi pari. Avtobus gre ob 5. uri
iz Črnič, pobira po vaseh. Vračamo se v
nedeljo, priporočamo se v molitev. Če
bo potrebno, se obrnite na g. Aleksandra
Lestnana in g. Joškota Tomažiča.
STREŽNIKI
Vabljeni na srečanje strežnikov v Vipavi
na ŠGV v soboto, 5. 11.; trajalo bo od
9. ure do 12.30. Strežniki naj imajo s seboj malico iz popotne torbe. Prijave niso
potrebne. Novi strežniki imajo vaje po
počitnicah: v torek ob 17.45 v Kamnjah in
v četrtek ob 17.45 v Črničah. SREČANJE
ANIMATORIJ
Program ANIMATORIJ bo za vse oratorijske
animatorje in animatorje pomočnike v soboto 5. 11., med 9. in 15. uro na Škofijski
gimnaziji Vipava. Animatorji, pridružite se.

DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
Škofijska gimnazija Vipava organizira
med jesenskimi počitnicami 2. novembra delavnice za osnovnošolce 7., 8. in 9.
razreda. Program in prijavnica sta objavljeni na spletni strani šole www.sgv.si.
SREČANJE ZA STARŠE
7. in 8. razreda (bodočih birmancev) v Črničah bo v četrtek, 10. 11. v Črničah ob 19.30.
SKLEP SVETEGA LETA USMILJENJA
bo papež za vesoljno Cerkev
obhajal na nedeljo Kristusa
Kralja. Po škofijah pa bomo
to storili nedeljo prej, 13.
novembra. Ta dan vabljeni v
Log pri Vipavi še zadnjič skozi vrata usmiljenja in k skupnemu bogoslužju ob 15. uri.

Bogoslužje:
ponedeljek, 31. 10.,
Volbenk, škof,
dan reformacije

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo, 20. novembra, se bomo v Črničah 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.
ŠOLA ZA ANIMATORJE
Prvi vikend: 11. – 13. 11. 2016 v Ankaranu.
Drugi vikend: 9. – 11. 12. 2016 v Trnju.
Šola za animatorje pomočnike (za osmo
in devetošolce) Vikend ŠAP TI: 2. – 4. 12.
2016 v Trnju. Lepo vabljeni. Kdor se odloči, mu krijemo stroške šolnine in bivanja.
Prijava na: skam.si
HVALA
Na misijonsko nedeljo smo zbrali in poslali: v Kamnjah 317,8 €, v Črničah 338,95
€. Prostovoljci z Mirenskega Gradu se
zahvaljujejo za zbrana sredstva za brezdomce; darovali ste v Kamnjah 392,60 in
v Črničah 165 €. Skupaj smo na misijonsko nedeljo torej zbrali 1.214,35. Hvala za
vašo dobroto!

GOJAČE ob 18.00
za vse †† Rustja,
p. n. Gojače 39

pred mašo možnost za spoved

torek, 1. 11.,
VSI SVETI

od 7.30 priložnost za spoved
SKRILJE ob 8.00
za †† Bratina, S 75 in ††
Rustja, S 60, p. n. Kuzmin
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za župnijo
molitev na pokopališču
KAMNJE ob 15.30
molitev na pokopališču

MLADI
V petek ni mladinskega srečanja, naslednje bo spet v petek, 11. novembra.
KRST OTROK
V Kamnjah bo naslednji krst otrok na nedeljo Kristusa Kralja, 20. 11., ob 13. uri.
Sporočite željo, da se dogovorimo.
Skupna priprava za starše prvega in drugega otroka bo v torek, 8. novembra.

VRTOVIN ob 15.00
pogrebna za † Alojza Feuče
Vrtovin 41
KAMNJE ob 18.30
v zahvalo, Kamnje 6b

ČRNIČE ob 9.00
za † Nado Ipavec,
p. n. Gojače 39a
ČRNIČE ob 13.45 molitev na
vojaškem pokopališču,
ob 14.00 molitev na
pokopališču
MALOVŠE ob 14.30
molitev na pokopališču
GOJAČE ob 15.30
molitev na pokopališču

Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju rožni venec za rajne. zvonjenju rožni venec za rajne.

sreda, 2. 11.,
spomin vseh
vernih rajnih

SKRILJE ob 17.30
po namenu svetega očeta

ČRNIČE ob 8.00
za duše v vicah

KAMNJE ob 18.30
za †† Jožeta in Marijo
Rodman, Potoče 68

MALOVŠE ob 18.00
za †† Venceslava in Marjana
Cigoja, p. n. Rojkovih

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

ČRNIČE ob 18.00
za † Poldko Ušaj, p. n. Črniče 24

prvi petek, 4. 11.,

ČRNIČE ob 18.00
za † Jožico Caharija in † Fani Pahor, p. n. Črniče 27a
od 17. ure češčenje in priložnost za spoved

Karel Boromejski,
škof

prva sobota, 5. 11.,
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

nedelja, 6. 10.,
DVAINTRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM,
ZAHVALNA,
Lenart,
opat

RAVNE ob 18.00
za †† Avgusta in Marijo Čibej,
p. n. Ravne 16
SKRILJE ob 7.30
za † Draga Novinca, Skrilje 67, 8. dan
ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Trčka, p. n. Črniče 12
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za zdravje, Vrtovin

