ponedeljek, 29. 10.,
Mihael Rua,
duhovnik

torek, 30. 10.,
Marcel,
mučenec

sreda, 31. 10.,
Volbenk (Bolfenk), škof;
dan reformacije

četrtek, 1. 11.,
VSI SVETI

GOJAČE ob 16.30
za vse †† Pegan in Slejko, Gojače 37
ČRNIČE ob 16.30
za †† Koron, Valič in Doro, p. n. Črniče 4
28. oktobra 2018

MALOVŠE ob 16.30
za † Adelo in vse †† Cigoj, Malovše 30
SKRILJE ob 8.00
za †† Bratina, S 75 in ††
Rustja, S 60, p. n. Skrilje 75
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za † Vido Šatej,
Vrtovin 68, 30. dan
molitev na pokopališču

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
prvi petek, 2. 11.,
Spomin vseh vernih rajnih v zahvalo in za †† starše
Kravos, Skrilje 52
od 7.30 češčenje in spoved
VRTOVIN ob 18.30

ČRNIČE ob 14.00
za †† Venceslava in Dorico in
Danila Cigoja, p. n. Malovše 38
takoj po maši najprej (okr. 14.45)
kratka molitev na vojaškem,
nato ob 15.00 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.
ČRNIČE ob 16.30
za duše v vicah
za vse †† Volčič,
p. n. Črniče 12
od 16. ure češčenje in spoved

po namenu svetega očeta
Od 18. ure možnost za spoved,
po maši češčenje.

prva sobota, 3. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

nedelja, 4. 11.,
31. NEDELJA
MED LETOM,
ZAHVALNA
Karel (Drago) Boromejski
škof

30. nedelja med letom, žegnanjska

SVETI PAVEL ob 15.00
za vse †† padle v vojni in
dobrotnike cerkve, p. n.
bratovščine sv. Pavla

ČRNIČE ob 16.30
za †† Vinka Ušaja,
p. n. Gojače 3č

SKRILJE ob 7.30
za †† starše Cirila in Olgo Turk, Skrilje 47a

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
praznovanje zakonskih jubilantov
v zahvalo, p. n. darovalca, Črniče 18
KAMNJE ob 10.30

št. 43/18

Da bi spregledal
Jezus je obstal in rekel:
»Pokličite
ga!« Poklicali so slepega
in mu rekli:
»Le pogum,
vstani, kliče
te!« Odvrgel
je svoj plašč,
skočil pokonci
in pohitel k
Jezusu. Jezus
ga je vprašal:
»Kaj hočeš,
da ti storim?«
Slepi mu je
dejal: »Rabuni, da bi spregledal!« Jezus
mu je rekel:
»Pojdi, tvoja vera te je
rešila!« Takoj
je spregledal
in šel po poti
za njim.
Mr 10,49—52

v čast Materi Božji za blagoslov v zakonu, p. n. Kojsko

 Za konec
SKRIJ SE – Ded in vnuk sedita na vrtu pred hišo. Nenadoma reče ded vnuku: »Hitro se skrij! Učiteljica gre, ti pa nisi
šel v šolo!« Vnuk odvrne dedu: »Ne, skrij se raje ti, jaz sem ji namreč rekel, da ne morem priti v šolo, ker si umrl.«
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: 5 Mz 6,2–6
2. berilo Heb 7,23–28
evangelij: Mr 12,28–34

Jezus gre z učenci proti Jeruzalemu. Na geografsko najnižji točki
sreča slepega človeka. Mesto Jeriha ob Mrtvem morju leži 258m
pod morsko gladino. Od tam se je začel dvigati po poti proti Jeruzalemu. To je podoba naše poti, ko se znajdemo zelo nizko.
Bartimaj lahko predstavlja človeka srednjih let: mladost je minila, on pa se je v življenju nekako »zataknil«. Nekje je obstal in
smisla pred seboj ne vidi več tako jasno. Ostal je ob poti, medtem
ko karavane gredo mimo. Občutje človeka, kot da življenje teče
mimo njega. Kot da drugi vedo, kam in jim uspeva, meni pa nikakor ne gre.
Lahko bi tam tudi ostal. Vendar začne klicati. Klicati Božje ime!
»Kdor bo klical to ime, bo rešen.« Ko si najniže, te Gospod lahko
najde. Tik pred svitom se zdi noč najtemnejša. Takrat je za nas
priložnost, da zares slišimo. Drug drugega in Božjo besedo sicer
poslušamo – toda kdaj jo zares slišimo?
To je naša pot na zemlji. Priti od poslušanja h gledanju. Ne obrnjeno. Živimo v prevladi videza. Podobe nas močno prevzamejo. In to je
lahko tista druga slepota. Gledaš, pa ne vidiš. Ko moža, ženo, otroka,
brata, sestro … zares slišiš, ga boš počasi začel tudi drugače videti.
Dve vrsti slepote sta. Jezus je Bartimaja vprašal z istimi besedami kot prej učenca Jakoba in Janeza: »Kaj hočeš, da (vama) ti storim?« Prva si želita zagotovljena visoka mesta.
Drugi spodaj želi, da bi spet spregledal. Prva
sta slepa, čeprav zdrava. Nista še prepoznala
Kristusa, ki sta ga gledala že nekaj časa.
Enako se lahko zgodi nam kristjanom. Podoba, ki te je morda zelo prevzela, te več
ne nagovarja. Cerkev te z zunanjim videzom začne motiti. Izbereš si druge
podobe. Ko pa dovoliš Gospodu, da
ti spregovori, takrat zunanje podobe
spregovorijo na nov način.
Naša pokopališča bodo v teh dneh
okrašena in polna obiskovalcev. Med
molitvijo bomo morda tudi opazovali,

kako je kdo oblečen, kako je ta zrasel in
se oni postaral, kako jim uspeva ... Le
dve možni poti sta. Od gledanja k poslušanju ali od poslušanja h gledanju. Molitev je najprej poslušanje. Prisluhnimo,
kaj nam naši pokojni sorodniki in prijatelji želijo povedati. Bartimaj je slišal ljudi
in po njih srečal Kristusa. Ni le spregledal. Šel je po poti za Njim.
župnik

VEČERNE MAŠE
bodo v krajih, kjer mašuje g. Aleksander Lestan, odslej že ob 16.30, zaradi
dnevne svetlobe, v kamenjski župniji pa
ob 18.30.
Do srede zvečer smo v Medžugorju, na
romarskih duhovnih vajah za zakonske
pare. Če bo potrebno, dežura Joško Tomažič, 041 636 260.
VEROUKA
v tem tednu ni, so počitnice. Ob prvem
petku poskrbite za sveto spoved tisti, še
niste bili.
MLADI
se kar sami lahko dobite na počitniškem
druženju v petek ob 20. uri v Kamnjah.
VSI SVETI IN DAN VERNIH DUŠ
Poskrbimo, da bomo ob obiskovanju
pokopališč za pokojne tudi molili. Še
posebej vas vabim k molitvi rožnega
venca na večer pred dnevom spomina
vseh 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.
Na dan vernih duš Cerkev moli za brate in
sestre, ki trpijo v prečiščevanju. Duhovniki ta dan lahko darujemo več maš za
duše v vicah in po papeževem namenu.

MOLITVE ZA RAJNE
V Črničah se bomo tudi
letos zbrali pri sveti maši
popoldne, nato pa odšli na
pokopališče, kjer bomo molili za pokojne. Najprej se
bomo ustavili na vojaškem
pokopališču. Drugje, kot
običajno.
Kot vsako leto lahko darujete za maše za duše v
vicah, za tiste, za katere
nihče ne moli.
PRVI PETEK
je letos združen z dnevom vernih duš.
Priložnost za spoved. Vse dni še lahko namenimo odpustek za rajne.
Otroci, ki še niste bili pri spovedi od začetka verouka, poskrbite za spoved v
tednu med počitnicami.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo v soboto ob 15. uri za vse †† padle
vojni in dobrotnike cerkve.
JESENSKE DELAVNICE NA ŠKOFIJSKI
GIMNAZIJI VIPAVA: 2. novembra dopoldne bodo tradicionalne delavnice za
osnovnošolce 7., 8. in 9. razreda. Informacije o delavnicah in prijave so na spletni strani www.sgv.si. Lepo vabljeni.
OBISK
strešjih in bolnih v petek dopoldne v črniški, v soboto dop. v kamenjski župniji.
DAROVI ZA ZVONIK
Na vse svete bo nabirka pri mašah v
kamenjski župniji namenjena poplačilu stroškov z obnovo zvonika.
Povabite tudi sorodnike, rojake, da darujejo v ta namen. Kar
nekaj let ne bomo imeli tako velikega zalogaja, zato prosim, da vsaka družina prispeva po svojih močeh.

Hvala vsem, ki ste se že žrtvovali.
Do sedaj smo z osebnimi darovi zbrali 6.880,00 €. Vsak večji ali manjši
dar iz ljubezni ima veliko vrednost.
Dela tečejo naprej, grobi omet je narejen, ostaja pa še veliko dela na detajlih. Obnoviti je bilo potrebno tudi
zgornji osmerokotni del ter precej načete kamnite oboke in vence.

ZAHVALNA NEDELJA
Namenjena je zahvali, letos še posebej
za obilno letino. Hvala vsem, ki s pridelki
okrasite cerkev. Nabirka na zahvalno nedeljo pa gre vsako leto na škofijo. Škof je
sporočil, da bo letos v celoti namenjena
obnovi pastoralnega doma Morska zvezda
v Strunjanu, ki bo namenjen za potrebe
vse škofije.

ZAKONSKI JUBILANTI V ČRNIČAH
Na zahvalno nedeljo lepo vabljeni k
sveti maši vsi, ki praznujete 5., 10.,
15. … obletnico poroke, v Črničah ob
9. uri. Prijava ni potrebna. Usedite se
čim bolj spredaj. Vabljeni vsi, tudi tisti, ki ne boste dobili vabila. Prispevek
na par 7 €. Po maši
vabljeni na kratko
preprosto zakusko v
župnišče.

MANJŠA SVEČA, ZA ČLOVEKA SREČA
Karitas vabi, da ob 1. novembru prižgemo
manjšo svečo ali svečo karitas
in del sredstev namenimo ljudem v stiski. Nekaj sveč je na
voljo v cerkvi.

ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje prve zakonske skupine v petek, ob 20. uri v Črničah. Še se lahko kdo pridruži.
ROMANJE NA SVETO GORO
Vabljeni na pot v
soboto, 17. novembra.
Letos smo spomladansko romanje preložili na
jesen. Vzemimo
si čas! Na poseben način se bomo
priporočili Svetogorski v pripravi na
spomladanski misijon. Kljub krajšemu dnevu bomo, upajmo, nekateri
skupaj poromali peš, drugi pa prišli
z (avtobusom) ali svojim prevozom k
maši ob 16. uri. Peš romanje se začne ob 7.30 s Svetega Pavla, ob 8.15 z
Raven. Spremljal nas bo avto, da boste lahko šli tudi tisti, ki se bojite, da
bi morda na poti šlo kaj narobe.

DAR ZA MISIJONE
Na misijonsko nedeljo smo pri nabirki
zbrali in darovali za misijone: v Kamnjah
572,50 €, v Črničah pa 356,50 €.
Hvala v imenu slovenskega misijonskega
središča.
Zvonjenje in molitev ob svetovnem
dnevu možganske kapi
Vsako leto je 29. oktober posvečen svetovnemu dnevu možganske kapi. Vsako leto na novo zboli več kot 4.000 Slovencev. Slovenska škofovska konferenca
podpira predlog Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, naj
bo opoldansko zvonjenje v ponedeljek,
29. oktobra 2018, namenjeno ozaveščanju o skrbi za zdravje in zahvali Materi
Božji, ki jo v litanijah imenujemo Zdravje
bolnikov.

