ponedeljek, 6. 11.,
Lenart,
opat

torek, 7. 11.,
Obletnica posvetitve
koprske stolnice

KAMNJE ob 18.30
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29

GOJAČE ob 16.30
za vse †† Rebek,
p. n. Gojače 12

VRTOVIN ob 18.30
za zdravje, p. n. darovalca

ČRNIČE ob 17.30
za † Poldko Ušaj,
p. n. Črniče 24

sreda, 8. 11.,
Elizabeta od Svete
Trojice, redovnica

KAMNJE ob 18.30
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

MALOVŠE ob 16.30
za †† Venceslava in Dorico
Cigoj, p. n. Malovše 39a

četrtek, 9. 11.,

SKRILJE ob 18.30
za † Alojza Habjana
in vse †† Ciglar, Skrilje 91b

RAVNE ob 16.30
za † Sašo Kobal,
p. n. Ravne 10

Posvetitev lateranske
bazilike

V ČRNIČAH VEČERNA ADORACIJA
OD 20. DO 21. URE.

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

VRTOVIN ob 18.30
za †† Franca in Ivano,
Vrtovin 110

ČRNIČE ob 17.30
za †† Antona in Olgo

Kerševan, p. n. Črniče 69
VEROUČNA MAŠA

sobota, 11. 11.,
Martin (Davorin) iz Toursa,
škof

nedelja, 12. 11.,
32. NEDELJA
MED LETOM,
Emilijan (Milan),
duhovnik

SKRILJE ob 8.00
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Persič in Lojk,
p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 7.30
za † Danila Žvoklja,
Vrtovin 6, 8. dan
ČRNIČE ob 9.00
za † Lojzeta Podgornika, p. n. Črniče 12
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Valerijo Lozar, Kamnje 62

 Za konec
NEBESA – Mož in žena prideta v nebesa in ona je navdušena: »Oh, kako lepo je tukaj! Poglej ta čudoviti
razgled, pa tale okolica, pa milina …« Mož: »No vidiš! Če se ne bi ti toliko ukvarjala s tisto zdravo prehrano,
bi bila oba že zdavnaj tukaj.«
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

31. nedelja med letom, zahvalna

5. novembra 2017
št. 45/17

Oči vidijo dar, srce vidi darovalca
Delajte vse in
se držite vsega,
kar vam rečejo,
po njihovih delih
pa se ne ravnajte; govorijo
namreč, pa ne
delajo. Vežejo
težka in neznosna bremena
in jih nalagajo
ljudem na rame,
sami pa jih še s
prstom nočejo
premakniti. Vsa
svoja dela opravljajo zato, da bi
jih ljudje videli.
Napravljajo si
širše molitvene jermene in
podaljšujejo
robove na obleki. Radi imajo
častno mesto
na gostijah,
prve sedeže
v shodnicah,
pozdrave na
trgih in da jim
ljudje pravijo
›učitelj‹.
(Mt 23,3–7)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 6,12–16
2. berilo: 1 Tes 4,13–18
evangelij: Mt 25,1–3

Živel je mladenič, ki je želel postati redovnik. Njegova mati
ni mogla sprejeti sinove odločitve. Prosila ga je, naj se premisli, jokala je, a on je ostal neomajen. Na njeno prigovarjanje
je odgovarjal: »Hočem rešiti svojo dušo. Hočem si zagotoviti
odrešenje. Želim postati redovnik.«
Mati je končno sprejela, sin je odšel v samostan. Na začetku
je bil skromen in pobožen. Malo po malo je pobožnost začela
pešati, navzel se je samega sebe. Med tem je mama umrla.
Ko je molil za njeno dušo, je nekega dne imel strašno videnje.
Znašel se je na velikem polju, na končni sodbi. Bil je na levi
strani, njegova mati pa je bila na desni, med pravičnimi. Ko ga
je mati videla med pogubljenimi, je začudeno vprašala: »Kako,
da si tam? Ali nisi šel k redovnikom, da rešiš svojo dušo? Nesrečnež! Bog ti je dal posebne milosti, kaj s napravil iz njih?«
Ko se je videnje končalo, je redovnik pretresen sklenil, da bo spremenil svoje življenje. Postal je goreč in preprost Božji služabnik.
»Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga
bo izgubil, ga bo rešil.« Duhovniki in redovniki smo še posebej
v nevarnosti, da se začnemo zanašati na to, kar smo po službi.
Kako hitro se lahko godi, da se razbije vrč z zakladom, ko ga
naredimo za lastnino in ga nosimo le z močjo svojih rok. To se
lahko zgodi vsakemu kristjanu, kadar gre v poklic zato, da bi
rešil sebe. Bog nam je dal milost in zapovedi, da bi nas te pripeljale k Njemu. V nas pa vedno drema farizej, ki hoče po teh
darovih rešiti sebe.
»Tudi na zemlji nikomur ne pravite 'oče', 'vodnik' …« Zelo hitro
se ljudje obesimo na določene
osebe. Začnemo jih idealizirati.
Kadar človek ni več gotov iz ljubezni do Boga, začne iskati drugo
trdnost. To lahko postanejo tudi
ljudje. Običajno so zelo sposobni
in napredni posamezniki. Tudi v
Jezusu so mnogi iskali ideal, pri-

čakovali so sposobnega voditelja. Razočaral jih je. Nazadnje so ga obsodili.
V njem so videli posameznika in niso
prepoznali Očeta. Danes ni nič drugače.
Ljudje zapuščamo krščanske korenine in
zastonjsko krstno milost, obsojamo, ker
hočemo rešiti sebe in ne prepoznamo
Očetove ljubezni.
Zahvalno nedeljo obhajamo vsako
leto, ne zaradi vzgoje in olike, ampak da
se ne bi začeli obešati na darove. Hvaležnost je neskončno več kot olika. Hvaležnost je spomin srca. Srce je od Boga in
zato ni nikoli samo.
župnik

SVETE MAŠE
V sredo in četrtek sta zamenjani sveti maši: ker imamo verouk
z najmlajšimi v Skriljah, bo sveta maša
v četrtek v Skriljah.
PRIPRAVA NA KRST
za starše, ki želite krstiti prvega ali
drugega otroka, je v torek od 20. do
21. ure v Šturjah, v Marijinem domu
pri cerkvi.
STREŽNIKI
Lepo vabim, da se še
kdo pridruži strežnikom.
Starši sporočite, če bi
sodelovali, a ne morete
priti ta teden na vaje.
Kar nekaj se vas je odzvalo. Ko si strežnik, je tudi maša »krajša«, ker sodeluješ … še bolj pomembno pa je, da si
s tem še bliže Bogu.
V nedeljo (12. 11.) bomo pri maši v
obeh župnijah sprejeli nove strežnike.
Novi strežniki pridite na vaje: v četrtek v Skriljah takoj po maši in v petek v Črničah pred veroučno mašo, ob
17. uri v cerkvi.

VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v petek
v Črničah ob 17.30.
Pridite in s pesmijo
slavimo Boga.
MLADI
Lepo vabljeni na mladinsko srečanje v
petek ob 20. uri v Kamnjah (v kuhinji). Spet bo kino: gledali bomo film
War room (Vojna soba).
HVALA
Ob zahvalni nedelji se
vam tudi z g. Lestanom
zahvaljujeva za vse, kar
prejemva od vas. Saj kot
duhovnika le od vas živiva in to skupaj s Kristusom daje moč
poslanstvu. Hvala vsem, ki sodelujete
in iskreno gradite skupnost.
DAROVI ZA MAŠE
Ob dnevih molitve za rajne ste za
svete maše za duše v vicah darovali 145 € v Črničah in v Kamnjah 386
€. Svete maše bodo opravljene doma
ali drugje.
Na žegnanjsko nedeljo smo v Črničah
zbrali 441 € za obnovo zvonika. Hvala
vsem darovalcem.
PREDAVANJA O LOČITVI
V prostorih gimnazije v Vipavi v torek, 7. novembra: Gena Pupis – Otroci
v luči ločitve.
Srečanja v dekaniji so namenjena
vsem tistim, ki trpijo zaradi rane ločitve. In vsem nam, da bi pravilno razumeli stanje po ločitvi in trpljenje ljudi.

RADOST LJUBEZNI,
nekaj pojasnil o družinskem življenju
in vključenosti v evharistijo.

Radost ljubezni je naslov papeževe
okrožnice, ki govori o poklicanosti v
zakon in družino. Mnogi v njej iščejo
le odgovore na ozko vprašanje, kaj
je dovoljeno, kaj se sme. Toda Bog
nas kliče, da bi živeli neskončno več
kot le to.
Med kristjani je, žal, še veliko nevednosti, ki se nanaša na družinsko
življenje in prejemanje zakramentov.
Kdor je krščen, je sprejel krščansko
življenje v celoti. Po krstni milosti
sta dva, ki živita skupaj kakor mož
in žena, dolžna to življenje vključiti
v zavezo svetega zakona. Kdor ima
pogoje, da se poroči, in to zavestno
zavrača, ne more prejemati evharistije.
Temeljno razločevanje
Razlikovati je treba stanja, v katerih človek pade in se pobere, in
tista, za katera se je zavestno odločil
in niso več le padec. Nekdo lahko
naredi zelo hud greh, vendar se pokesa in pobere. Padec nekatere celo
močno zbliža z Bogom. Zavračanje
poroke je (v večini primerov) zavestna odločitev, da »Boga ne potrebujeta« in ne potrebujeta zakramenta.
Ne gre več za padce v greh. Zaradi
te zavestne odločitve, da živita kakor mož in žena, pokažeta, da tudi
evharistije »ne potrebujeta« in zato
»ne smeta« prejemati obhajila zunaj
smrtne nevarnosti.

In zakaj ločeni lahko prejemajo evharistijo? Ker so še vedno poročeni
in živijo svoj zakon, čeprav se jim je
družina porušila. Vprašanje krivde, da
je prišlo do ločitve, je nekaj drugega,
krivdo lahko predamo Bogu pri iskreni
spovedi. Mnogi pa lahkomiselno ali iz
nevednosti kar pristopijo k obhajilu,
čeprav živijo z novim sopotnikom kakor mož in žena. Tako tudi s sveto spovedjo ne morejo rešiti svojega stanja.
Gre torej za vprašanje greha, ki je
padec, in tistega, ki je smrten, kadar
zavračamo milost. Zato se tisti, ki ste
iskreno naredili vse, kar ste mogli, in
še vedno ne morete prejemati obhajila, ne čutite izločeni. Evharistija je
veliko več kakor le hostija, ki jo prejmemo. Bog ve za vse križeve pote in
lahko vse obrne v
dobro, ko mu zares izročimo svoje
življenje.
Med nami je vse
več parov, ki bi si
želeli prejemati
obhajilo, ki zelo hrepenijo po njem,
vendar ga ne morejo, ker živijo v novi
zvezi in so še vedno poročeni s prejšnjim možem ali ženo. Zato je toliko
večja odgovornost tistih, ki bi lahko
uredili zakon, a ga ne. Čeprav ljudi v
take zveze silijo tudi državna zakonodaja, javno mnenje, finančne koristi
in drugo, gre vendarle največkrat za
vprašanje vere. Zato pomagajmo mladim in manj mladim, da bi stopili na
pot odrasle vere.
Se nadaljuje, lahko pošljete vprašanje.

