Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Nejca in Dominika,
p. n. Kamnje 2a

GOJAČE ob 17.00
za †† Franca, Verico in Emo
Čermelj, p. n. Gojače

Anton Marija Claret,
redovnik

VRTOVIN ob 19.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico Fišer in
†† starše, p. n. Črniče 24

sreda, 25. 10.,
Tadej (Dejan), škof
dan suverenosti

SKRILJE ob 19.00
za † Draga Novinca,
Skrilje 67, 1. obl.

MALOVŠE ob 17.00
za † Danijelo Cigoj,
8. dan

četrtek, 26. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Možina in
Antonič, Potoče 49

RAVNE ob 17.00
za † Franca Slejka,
8. dan

Janez Kapistran,
duhovnik

torek, 24. 10.,

Lucijan in Marcijan,
mučenca

V ČRNIČAH OD 21. DO 22. URE
VEČERNA ADORACIJA

petek, 27. 10.,
Sabina Avilska,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Vikco Lozar,
Vrtovin 89
veroučna maša

sobota, 28. 10.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kante,
Skrilje 77

Simon in Juda Tadej,
apostola

ČRNIČE ob 19.00
za †† Jožico in Fani,

p. n. Črniče 27a

VRTOVIN ob 16.00
v zahvalo za 50 let zakona,
Viktor in Draga Nusdorfer,
Vrtovin 26a

nedelja, 29. 10.,
30. NEDELJA
MED LETOM,
ŽEGNANJSKA
Mihael Rua,
duhovnik

ČRNIČE ob 20.00
za †† Avgusta in Marijo
Čibej, p. n. Ravne 16
od 19.30 spovedovanje
po maši začetek nočnega
in dnevnega češčenja prostovoljci po razporedu

premik ure na sončni čas
ni jutranje maše

CELODNEVNO ČEŠČENJE V ČRNIČAH

KAMNJE ob 8.30
za †† starše Lozar in Bajc, Vrtovin 25a
ČRNIČE ob 10.00
za vse †† Mikuž, p. n. Črniče 29
za župnijo
takoj po maši skupno češčenje do 12.00
ČRNIČE ob 12.10
krst otrok

29. nedelja med letom, misijonska
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Kje je Božji kovanec
»Povej nam
torej, kaj se ti
zdi: Ali smemo
dajati cesarju
davek ali ne?«
Jezus pa je
spoznal njihovo hudobijo in
rekel: »Kaj me
preizkušate,
hinavci? Pokažite mi davčni
novec!«
Dali so mu denarij. Nato jim
je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu:
»Cesarjeva.«
Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar
je cesarjevega,
in Bogu, kar je
Božjega.«
(Mt 22,17–21)

 Za konec
LEPO JE VIDETI – Zakonca srednjih let gresta po ulici in se držita za roke. Sreča ju znanec in reče: »Oh
kako lepo je videti, da se v teh letih tako držita za roke.« Mož mu šepetaje odvrne: »Ja, če je ne držim za
roke, mi takoj uide v trgovino.«
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 Mz 22,20–26
2. berilo: 1 Tes 1,5c–10
evangelij: Mt 22,34–40

»Pred nekaj meseci,« je pripovedovala sv. mati Terezija, »so
našli na ulici v Melbournu moža, alkoholika, ki je že dolgo živel
v Avstraliji. Sestre so ga odpeljale v svoj dom. Ko je videl, kako
so ravnale z njim, kako so skrbele zanj, mu je nenadoma postalo jasno: 'Bog me ljubi.' Odšel je od sester in se ni nikoli več
vdal pijači. Vrnil se je k svoji družini, k svojim otrokom. Zopet
je začel delati. Ko je dobil prvo plačo, je prišel k sestram, jim
izročil denar in rekel: 'Želim, da ste še za druge Božja ljubezen,
kot ste bili zame.'«
Koliko takih ljudi čaka, da bi jih nekdo »pobral«. Take »ulice«
niso le nekje daleč, so kar okoli nas.
»Cesarjev kovanec je zlat, Božji pa je narejen iz človeštva.
Cesar je viden na svojem denarju, Bog pa v človeških bitjih,«
govorijo stari cerkveni očetje.
Kje boš torej postal viden ti? Človek bi rad nekje pustil za
seboj kakšen odtis. Toda Bog želi ravno obratno. Želi, da on v
tebi pusti odtis. Na misijonsko nedeljo sicer dajemo od svojega
v dober namen za misijone. Toda bistvo te nedelje je drugje.
Spremenjeno srce je tisto, ki res daje. Daje tako, da se spreminjajo ljudje. In to, kar se je zgodilo v ljudeh, to bo edino ostalo
vtisnjeno, ker je Božje.
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« Nobene delitve ni v tem.
Nobene delitve med svetnim
in Božjim. Hinavci, ki so Jezusu postavili to vprašanje, so
bili razdeljeni na dva dela. Hudič vedno daje zalego tja, kjer
je nekaj razdeljeno, dvolično.
Zato so mu zelo všeč hinavci,
saj tam lahko pusti veliko zalege za naslednje rodove.
»Dajte Bogu, kar je Božjega«
bi lahko prebrali kot: dajte Bogu
na voljo svoje življenje, kajti to

je njegovo. Na misijonsko nedeljo ne
razmišljaj, kaj ali koliko bi dal. Vprašaj
se, kje bi dal samega sebe. Celega, ne le
delca. Potem boš čisto drugače dajal od
sebe tudi denar in druge dobrine.
Pomisli, kje »na ulici« boš danes opazil in pobral človeka, ga peljal »v svoj
dom«. Saj verjetno ne leži na tleh, toda
njegovo srce je na tleh. Bog ga zelo ljubi, on pa tega ne ve in ne čuti. Bog želi
postati viden v tebi, da bo lahko pomagal tistemu, ki je na tleh.
Misijoni se začnejo v tvojem srcu.
župnik

MISIJONSKA NEDELJA
Danes (ob 15. uri molitvena ura, ob 16. uri
somaševanje) v župniji Nova Gorica vseslovensko obhajanje
misijonske nedelje in
srečanje z misijonarji.

CELODNEVNO ČEŠČENJE
Prihodnja nedelja je žegnanjska. Kot vsako leto je spremenjen urnik nedeljskih
maš. Ponoči premaknemo ure nazaj.
V Črničah je hvaležnica ob dnevu posvetitve cerkve. Tudi letos bomo imeli
12-urno češčenje in skupno češčenje po
maši. Lepo vabljeni, da se pridružite:
– v nedeljo ostanete po maši do 12. ure
pri skupnem češčenju, prepevanju, tišini;
– kot prostovoljci pokrijete ure
tihega češčenja čez noč
in zjutraj do
svete maše.

Zapišite se na list pod korom, da
bomo vedeli, da so ure pokrite. Lahko
pošljete tudi elektronsko pošto, za kdaj
bi se zapisali. Molimo v tišini, lahko pa se
zberete v skupini in eno od ur oblikujete
s skupno molitvijo.
NA PREDVEČER
bo sveta spoved od 19.30 in še med
mašo. Spovedoval bo g. Joško Tomažič.
Takoj po maši bo molitvena skupina pripravila molitev za duhovne poklice. Potem se začne dežuranje. Taka nepretrgana nočna in dnevna tiha molitev pred
Najsvetejšim rodi bogate sadove.
KRST OTROK
Na žegnanjsko nedeljo bosta
v Črničah po skupnem češčenju prejela sveti krst
Svit Rupnik, sin Roka in Maje, Črniče 109
in
Svit Zaletelj, sin Roberta in Maje, Črniče 70a. Njuni družini priporočamo v
molitev.
VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v petek v Vrtovinu.
STREŽNIKI
Zelo bomo veseli novih strežnikov, povejte pri verouku
svojo željo; pridite v petek v
Vrtovin, takoj po maši imamo
kratke vaje.
Novi strežniki v Črničah se dobimo po
dogovoru.
VEROUČENCI –
SKUPAJ LAHKO POMAGAMO!
Od misijonske nedelje naprej
veroučenci v Kamnjah skrbite za posvojitev Penlop.
Vsak razred ima svojo vazo,
kamor dajete denar, ki je ste
ga prihranili z odpovedmi.

MOŠKA VEČERJA
bo spet v ponedeljek, 30. 10. ob
18. uri v župnijski dvorani v Kamnjah.
Tokrat bo gost brigadir, mag. Bojan
Pograjc. Lepo vabljeni vsi, poročeni,
fantje, samski. Dobimo se, da si damo
krščanske korajže. Z nami bosta tudi br.
Luka in br. Jakob iz Vipavskega Križa.
Zaradi števila, hrane se prijavite na tomaz.bric1@gmail.com; 040 524 005.

POČITNIŠKE DELAVNICE NA ŠGV
Za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo
na Škofijski gimnaziji Vipava počitniške
delavnice, ko se lahko učenci znanja in
učenja lotijo na sproščen način. Delavnice bodo 30. oktobra od 9. do 13. ure.
Udeležba je brezplačna, prispevek za malico je prostovoljen. Prijava je mogoča na
spletni strani gimnazije.

MLADI
V petek zvečer se dobimo v Kamnjah
na ogledu filma; farovški kino se začne ob
20. uri. Vabljeni sveži prvoletniki in drugi.

VABILO
V nedeljo ob 9. uri v Oseku in ob 10.30 v
Šempasu bo pri sveti maši društvo Helio
diakon predstavilo istrske svetnike, s koralnim petjem bo sodelovala Schola coralis ivstinopolitana iz Kopra.

MANJŠA SVEČA ZA SOČLOVEKA SREČA

Karitas vas vabi, da ob 1. novembru in med letom prižgete
svečo manj ali manjšo svečo in
del sredstev namenite za ljudi v
stiski. V cerkvi je na voljo nekaj
sveč, v nabiralnik lahko oddate
dar, namenjen družinam v stiski,
priporočen dar je dva evra.

ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje nove mlajše zakonske skupine je v torek ob 19.30 v Kamnjah. Še
se lahko pridruži kak par, kar korajžno!
ZAKONSKI JUBILANTI
Na zahvalno nedeljo, 5. novembra, se
bomo v Črničah spet skupaj zahvalili in
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.
PODAJ MI ROKO 2017
V Vipavskem Križu bo PMR v soboto, 28. oktobra. Začeli bomo z molitvijo ob
18.30. Nato bo sveta
maša, po njej pa bo na
samostanskem dvorišču
priložnost za druženje
ob kostanju in pecivu.
Molitev, ki jo pripravljajo
mladi, bo v duhu slavljenja. Sveto mašo
bo daroval novomašnik br. Luka Modic.

PREDAVANJA O LOČITVI
V prostorih gimnazije v Vipavi
7. novembra: Gena Pupis – Otroci v luči
ločitve
12. decembra: p. Tomaž Mikuš – Osvobajanje od zamer
9. januarja: p. Vili Lovše –
Kako sprejeti križ ločitve
Srečanja so namenjena vsem
tistim, ki trpijo zaradi rane ločitve. Namen teh srečanj je
duhovna spodbuda in pomoč razvezanim
in njihovim svojcem.
Pred nami je:

• ponedeljek, 30. 10., moški večer z gostom
v Kamnjah;
• sreda, četrtek, 1., 2. 11., vsi sveti in dan
vernih duš;
• sobota, 4. 11., maša na Svetem Pavlu in
srečanje bratovščine;
• nedelja, 5. 11., zahvalna nedelja, praznovanje jubilantov v Črničah;
• torek, 7. 11., začetek priprave na krst;
• petek, 17. 11., vikend za birmance, druga
skupina.

