ponedeljek, 30. 10.,
Marcel,
mučenec

KAMNJE ob 18.30
v čast svetemu Jožefu
za može in fante

GOJAČE ob 16.30
za † Lenarta Čermelja in ††
starše, p. n. Gojače 36

30. nedelja med letom, žegnanjska

od 18.00 možnost za spoved

torek, 31. 10.,
Volbenk, škof,
dan reformacije

sreda, 1. 11.,
VSI SVETI

VRTOVIN ob 18.30
za † Venčeslava Lozarja,
Vrtovin 112
od 18.00 možnost za spoved

SKRILJE ob 8.00 od 7.30 spoved
†† Merico in Slavka Možina,
Skrilje 83, p. n. dar.
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za župnijo
molitev na pokopališču

četrtek, 2. 11.,
spomin vseh
vernih rajnih

prvi petek, 3. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

prva sobota, 4. 11.,
Karel (Drago) Boromejski,
škof
nedelja, 5. 11.,
31. NEDELJA
MED LETOM,
ZAHVALNA
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

KAMNJE ob 15.00
za †† Rustja in Lozar,
Kamnje 55
molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju rožni venec za rajne.
SKRILJE ob 8.00
za † Viktorja Kodriča,
Skrilje 36
KAMNJE ob 18.30
za duše v vicah
po maši možnost za spoved

ČRNIČE ob 17.30
za †† Jožefa, Edvarda in
Valentino, p. n. Leban
od 17.00 možnost za spoved

ČRNIČE ob 14.00
za †† Danila in Venčeslava
Cigoja, p. n. Malovše 37
takoj po maši najprej kratka
molitev (okr. 14.50) na vojaškem,
nato na skupnem pokopališču
MALOVŠE ob 15.30
molitev na pokopališču
GOJAČE ob 16.00
molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju rožni venec za rajne.
GOJAČE ob 8.00
po namenu
ČRNIČE ob 17.30
po namenu svetega očeta
po namenu
V ČRNIČAH VEČERNA ADORACIJA
OD 20. DO 21. URE.

VRTOVIN ob 18.30
ČRNIČE ob 17.30
za †† Pavla in Dominika
za vse †† Česnik,
Batagelja, p. n. Vrtovin
p. n. Črniče 76
od 18.00 možnost za spoved,
od 17. ure češčenje in spoved
po maši češčenje
SVETI PAVEL ob 13.00
ČRNIČE ob 17.30
za vse †† dobrotnike in padle za †† Jožefa in Angelo
Hvalič, p. n. Črniče 108
v vojni, p. n. bratovščine
SKRILJE ob 7.30
za vse †† Bratina, Skrilje 75 in †† Rustja, Skrilje 60, p. n. Skrilje 75
ČRNIČE ob 9.00
za † Romana Jazbeca in †† starše
za župnijo
praznovanje zakonskih jubilantov

29. oktobra 2017
št. 44/17

S telesom posvečujemo naravo

Eden izmed
njih, učitelj
postave, ga je
preizkušal z
vprašanjem:
»Učitelj, katera
je največja zapoved v postavi?« Rekel mu
je: »Ljubi Gospoda, svojega
Boga, z vsem
srcem, z vso
dušo in z vsem
mišljenjem.
To je največja
in prva zapoved. Druga pa
je njej enaka:
Ljubi svojega
bližnjega kakor
samega sebe.
Na teh dveh
zapovedih
stoji vsa
postava in
preroki.«
(Mt 22,35–40)

KAMNJE ob 10.30
za zdravje, p. n. Vrtovin

 Za konec

LOKALNI PROMET – Mož in žena se pogovarjata: »Draga, kaj je to lokalni promet?«
»Ja, mislim, da je to promet od lokala do lokala.«
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

Lani smo ob vseh svetih pri maši brali o pomenu smrti in krščanskem pogrebu. Naj bo dan, ko se srečujemo ob grobovih,
priložnost, da ozavestimo navade ob pogrebih.
Življenje se naglo spreminja, z njim se spreminjajo tudi navade. Tudi ob smrti v družini se ne moremo kar vrniti v nekdanje
čase. Vendar pa kristjani z odnosom do smrti izražamo svojo
vero v Kristusa in odnos do telesa.
Danes za glavne stvari poskrbijo službe. Ne pustimo, da nam
pokojnega kar odpeljejo, preden se sploh dobro zavemo, da
odhaja, in poslovimo. Kadar se odločimo za upepelitev, je pomembno, da se od telesa prej dobro poslovimo. Lahko pokličete
tudi duhovnika in skupaj z njim opravite kratek obred slovesa.
Pomembno je, da je ob smrti vsaj nekaj skupne molitve, da
se zberemo, prosimo nekoga, da zvečer vodi molitev rožnega
venca. Lepo je, kadar domači v pomoč pokojniku ob smrti gredo k spovedi in pripravljeni sprejmejo obhajilo. Lepo je, ko se
ob smrti spravimo s sorodniki, sosedi.
Kristjani s krstom zaznamovana telesa polagamo v posvečeno zemljo. Grob je pomemben kraj za pokojnega in za nas. Zelo
hitro se tudi pri nas uveljavlja raztros pepela. Pri tem načinu
ni pokojnikovega groba, v ozadju pa je pogosto izključevanje
vere v vstajenje. Če kdo od svojcev izrazi
željo za raztros iz razlogov, ki nasprotujejo krščanski veri, mu je treba razložiti,
da v tem primeru ne more računati na
cerkveni pogrebni obred. Kristus nas
je z veliko nočjo in krstom potegnil iz
brezna. Zato smrt pri človeku ni vračanje k naravi. Nasprotno. S telesnim
življenjem na zemlji se nadnaravno Božje življenje uresniči v naši naravi. Telo
zato v zemlji sicer razpade, vendar to
telo posvečuje zemljo, iz katere smo
bili vzeti in od katere smo živeli.

S pokojnimi ostajamo povezani. Ne le
da zanje molimo, dajmo jim tudi delo in
tudi mi njih prosímo za pomoč. Svete
maše in molitve Bog obrne v najboljše
namene, kadar pokojni take molitve več
ne potrebuje. Sveta maša je tudi najtesnejša povezava s pokojnimi. Tam se
preko evharistije dejansko srečamo.
Ljubezen je edina, ki lahko premaga
smrt. Sveta maša je dejanje Božje in
hkrati človeške ljubezni. Tam je oboje že
združeno in telo že iztrgano smrti.
župnik

DANES
ob 16. uri bo na Sveti Gori diakonsko
posvečenje. V diakona bosta posvečena Andrej Penko z Ubeljskega (bil tudi
med nami na praksi pred leti) in Gašper
Naglost iz Vipave.
MOŠKA VEČERJA
Fantje in možakarji
ste jutri, v ponedeljek, v župnijskem domu v Kamnjah vabljeni na
moško večerjo. Ob
18.30 lahko pridete k maši v čast sv.
Jožefu, po maši ob
19. uri srečanje z
gostom, brigadirjem mag. Bojanom Pograjcem. Med nami bosta tudi br. Luka
in br. Jakob iz Vipavskega Križa. Nato
pogovor ob večerji. Zaradi hrane se
prijavite na tomaz.bric1@gmail.com; 040
524 005.
SPREMENJENE URE
Delavniške maše so v črniški župniji
bolj zgodaj, g. Aleksander Lestan laže
pride in opravi sveto mašo prej. Na po-

družnicah odslej ob 16.30, v Črničah
ob 17.30. Delavniške v Kamnjah so ob
18.30.
OB VSEH SVETIH IN DNEVU VERNIH DUŠ
Poskrbimo, da bomo ob
obiskovanju pokopališč
za pokojne tudi molili.
Še posebej vas vabim
k molitvi rožnega venca na predvečer dneva
vernih rajnih.
Cerkev v moči povezanosti z mnogimi
skritimi žrtvami naklanja popolni odpustek, ki ga lahko namenimo komu
od pokojnih, če le to naredimo z živo
vero in pravim namenom, opravimo zakramentalno spoved, molimo po papeževem namenu in se
udeležimo molitve za pokojne.
V Črničah bo letos zaradi trenutno negotovega zdravja g. Lestana maša ob 14. uri in takoj
za tem molitev na pokopališču.
HALLOWEEN
Tudi letos opozarjam na previdnost
pri sprejemanju poganskih navad. Na
videz nedolžno dajanje pozornosti novodobnim duhovnostim, postavljanje
buč, nošenje mask … je za krščenega
nevarno, lahko pomeni klicanje temnih
sil nad družino in dom. Včasih je potrebno odločno reči »ne«.
VEČERNO ČEŠČENJE
v Črničah je po premiku ure od 20. do
21. ure. Lepo vabljeni, da se spočijete v tej večerni navzočnosti. Ta četrtek bomo posebej molili za pozabljene
duše v vicah.
OTROCI, SPOVED
Ta teden med počitnicami ni verouka.
Za veroučence ni posebnega spovedovanja, otroke vabim, da pridejo k spovedi, ko je možnost pred sveto mašo in
za prvi petek.

STREŽNIKI
Sprejem novih strežnikov bo v nedeljo, 12.
11. Kar korajžno naj se
še kdo pridruži. Vaje
spet naslednji teden.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo v soboto ob 13. uri, po maši srečanje bratovščine Svetega Pavla. Lepo
vabljeni, da se pridružite. Vsak član
bratovščine prispeva 5 € letno ter po
svojih močeh pomaga pri ohranjanju
lepote tega kraja in svetišča.
PRVI PETEK, OBISK STAREJŠIH
Vabljeni k zakramentom. Bolne in starejše obiskujem v petek dopoldne.
ZAHVALNA NEDELJA
Zahvalili se bomo za vidne in nevidne darove preteklega leta. Nabirko
te nedelje oddamo za potrebe škofije.
Hvala vsem, ki boste okrasili cerkev s
sadovi zemlje in dela.
PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK
V nedeljo se
bomo v Črničah
zahvalili za dar
svetega zakona
skupaj s tistimi, ki
letos praznujete
obletnico poroke.
Še se lahko prijavite na 040 888 420.
Po sveti maši vabljeni, da se kratko
ustavite ob pogostitvi v župnijskem
domu. Slavljenje tega daru je še posebej pomembno v teh časih, ko veliko zakonov razpade in mladi teže najdejo korajžo.
NABIRKE
Na misijonsko nedeljo smo zbrali in
oddali v Kamnjah 531,40 €, v Črničah
469,56 €. Naj koristi.

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 v ponedeljek, 30. oktobra,
od 9. do 13. ure. Udeležba je brezplačna,
prispevek za malico je
prostovoljen. Prijava
je mogoča na spletni
strani gimnazije.
RAZSTAVA
V Kamnjah bo na vse svete popoldne
pred in po sveti maši v šoli odprta razstava umetniških del † Emila Bratina.
Lepo vabljeni, da se ustavite.
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:

• torek, 7. 11., začetek priprave na krst;
• nedelja, 12. 11., sprejem novih strežnikov;
• petek, 17. 11., vikend za birmance, druga
skupina.

