Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 10., KAMNJE ob 8.00
Uršula,
po namenu
devica in mučenka

torek, 22. 10.,
Janez Pavel II,
papež

VRTOVIN ob 19.00
za vse †† Bratina in Brecelj,
Vrtovin 55

ČRNIČE ob 18.30
za † Franja Minkuža in starše,
p. n. Črniče 27a

sreda, 23. 10.,
Janez Kapistran,
duhovnik

SKRILJE ob 19.00
za † Draga Novinca,
Skrilje 67

MALOVŠE ob 18.30
za † Jurija Komela,
p. n. Malovše 39

četrtek,24. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za vse ††, Kamnje 9

RAVNE ob 18.30
po namenu

Anton Marija Claret,
škof

v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

petek, 25. 10.,
Tadej (Dejan),
škof

VRTOVIN ob 19.00
za † Edvina Ušaja,
Vrtovin 23b

ČRNIČE ob 18.30
za † Danjelo Cigoj,
8. dan

sobota, 26. 10.,
Lucijan in Marcijan,
mučenca

SKRILJE ob 8.00
po namenu
Skrilje 89

ČRNIČE ob 20.00
za †† Poldko in Franca Ušaja,
p. n. Črniče 24
med mašo možnost za spoved

TRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM,
žegnanjska, 27. 10.,
Sabina Avilska,
mučenka

devetindvajseta nedelja med letom,
misijonska

GOJAČE ob 18.30
Jožefa in Karolino Čermelj,
Gojače 8

OD 20.30 NOČNO ČEŠČENJE,
PROSTOVOLJCI
V ČRNIČAH ZJUTRAJ ČEŠČENJE DO SVETE MAŠE, PROSTOVOLJCI

premik ure na sončni čas
KAMNJE ob 7.30
v zahvalo, Skrilje 67
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Nado Ipavec, p. n. Gojače 39a
PO MAŠI SKUPNO ČEŠČENJE DO 11.15

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Franca in Terezijo ter † Dušana Lozarja, Vrtovin 25a

 Za konec
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Naveličana ali evangeljska
Doživljamo velike spremembe. Cerkev ni več taka, kot smo
je bili navajeni zadnja desetletja in celo stoletja. Doživljamo
Tisti čas
odpade, opuščanja, brezbrižnost. A hkrati Cerkev postaja spet
je Jezus
misijonska, evangeljska. Papeža Frančiška Kristus pošilja ravpovedal
no v pravem času. Želi nam sporočiti, da ne bomo nič naredili,
svojim
če bomo imeli pred svetom obrambno držo.
učencem
Krščanske vere ne bomo rešili, če se bomo zapirali in branili.
priliko,
kako moZ obrambno držo nikogar ne bomo prepričali. Postali pa bomo
rajo vedno luč, sol in kvas, ko bomo spet odkrili lepoto evangelija. In gomoliti
tovo si tudi ti na tem razpotju. Pomembnejšem in usodnejšem
in se ne
razpotju, kot je brexit.
naveličati.
»Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno
Rekel je:
moliti in se ne naveličati.« Tu je droben odtenek »in se ne«,
»V nekem
ki ga običajno spregledamo. Ne gre za to, da bi se naveličali
mestu je
moliti. Pač pa se bomo brez stalne molitve naveličali živeti iz
bil sodnik,
ki se ni bal vere. Preveč je namreč ne-pravice. Preveč nas razočarajo ljuBoga in se dje. Bog za nas preveč zamuja in se ne izkaže, zato začnemo
ni menil za dvomiti in opuščati. To predstavlja krivični sodnik.
človeka.«
Ne bom več zaupal skupnosti, Cerkvi, raje bom sam živel
Lk 18,1–2
svojo duhovnost. To je smrt! Tudi če si še tako pravičen in moder, sam ne najdeš življenja. Samo dve možnosti imaš: živeti
svoje majhno življenje ali biti del življenja veliko večje zgodbe. Prvo je religija, drugo je vera. »Toda ali bo Sin človekov,
ko pride, našel vero na zemlji?«
Vdova se zaradi ne-pravice ni
razočarano zaprla. Vztrajala je. Če
v družini in v srcu ni redne molitve, se naveličamo, prej ali slej
pravico vzamemo v svoje roke.
Odlomki Božje
Prej ali slej začnemo soditi po svobesede na
je. Soditi tako kot sodi svet. Moj
naslednjo nedeljo
Sir 35,12-14.16–18
»prav« postane Bog. Vdova tega
2 Tim 4,6-8.16–18
ni storila. Tisti, ki moli, sodbo preLk 18,9-14

pušča Bogu in zato živi svobodno ne
glede na razmere.
Kako zelo me navdihujejo ljudje, ki
se jim ni treba več nenehno ukvarjati z drugimi. Ti edini se niso naveličali. Kako občudujem ljudi, ki so
pravični, vendar ne godrnjajo. Te
predstavlja evangeljska vdova. Ti so
zame resnični verniki. In samo ti so
luč. Ti so doma misijonarji iskalcem
in novim kristjanom.
Letošnja misijonska nedelja – krščeni in poslani – nas ne usmerja le
v Afriko, Azijo … Ni dovolj, da nekaj
darujemo za tiste, ki imajo manj.
Misijon nas spominja, da je nekaj
več. Nekaj več, kot le to naravno
vsakdanje življenje. Ko postanem
naveličan, začnem živeti po potrebah moje narave. Ko sprejmem Jezusa, njegovo življenje začne živeti
mojo naravo. Nisem več sam.
župnik

HVALEŽNICA,
CELODNEVNO ČEŠČENJE V ČRNIČAH
Na
žegnanjsko
nedeljo je dan
celodnevnega češčenja v Črničah,
spomin posvetitve
župnijske cerkve.
Ustavimo se vsi na
skupnem češčenju
po sveti maši do
10.15. To je dan
posebnega »dežurstva« pred Gospodom. Gotovo ne ostane brez sadov.
V Kamnjah bo v nedeljo daroval sveto
mašo g. Jože Ličen.
Na predvečer po večerni maši se začne
nočno češčenje. Na list v cerkvi ali

po e-pošti se zapišite prostovoljci.
Vsaj eden naj dežura vsako uro. Lahko
se dogovorite tudi skupine in prevzamete uro vodene molitve. Sicer pa bo
molitev pred Najsvetejšim v tišini.
Ponoči se ura premakne nazaj za eno
uro na sončni čas.
MLADI
V petek se spet dobimo v
župnišču v Kamnjah ob 20.
uri.
Lahko se prijavite za novoletno srečanje mladih v
Vroclavu. Info in prijave
na: esm@katoliskamladina.si.
Priporočam izredno dober temeljni
duhovni vikend za mlade med 18. in
35. letom na Sveti Gori. Vodi Anja Kastelic s skupnostjo bratstva Evangelij
Gaudium. Pokliči: 041 631 551.
MOLITEV V DRUŽINI
Kako lepo je slišati otroke, ki povedo, da vam
doma uspeva kratka
molitev skupaj za drugo konkretno družino.
Vztrajajmo! Zdi se nemogoče ob vsem
drugem delu. In vendar je treba začeti
in vpeljati navado. Tudi če sta le dva
ali trije doma. Skupna molitev zdravamarij prinaša neslutene spremembe
v življenje.
NA VSE SVETE
bodo svete maše in molitve na pokopališčih po običajnem razporedu.
OČETJE BIRMANCEV,
veroučencev in drugi možakarji računajte na večer za vas, ki bo v soboto,
16. novembra, z gostom p. Vilijem
Lovšetom. Pater Vili bo z nami tudi v
nedeljo, 17. 11., dopoldne.

PREDSTAVITEV FILMA
SRCE SE NE BOJI
V soboto, 26. 10.,
ob 19.45 po večerni maši (maša je ob
19. uri) bo v kapeli
cerkve v Dornberku
projekcija filma Srce se ne boji. Gre
za igrano-dokumentarni film o bl.
Alojziju Grozdetu.
Film bodo predstavili njegovi ustvarjalci, ki bodo za ta namen prišli iz
Dolenjske. Sam film traja 35 min
(primeren za vse generacije), sledi
pogovor z ustvarjalci filma.
Film bomo predvajali tudi v župniji
v novembru.
HVALA
vsem, ki ste sprejeli skrito botrstvo,
molitev za birmance. Sedaj ima
vsak od 29 birmancev vsaj enega
od skritih molivcev.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Vsi, ki praznujete okrogle obletnice,
lepo vabljeni na zahvalno nedeljo,
3. 11., k maši v Črniče. Sporočite,
da vemo okvirno število.
V Kamnjah bo praznovanje jubilantov na nedeljo Svete družine, 29.
decembra.
POČITNIŠKE DELAVNICE NA ŠGV
Za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo na Škofijski gimnaziji Vipava počitniške delavnice, ko se
lahko znanja in učenja lotijo na
sproščen način. Delavnice bodo v
ponedeljek, 28. 10., od 9. do 13.
ure. Udeležba je brezplačna. Prijave
do 25. 10. na spletni strani gimnazije www.sgv.si.

DUHOVNO SPREMLJANJE PREIZKUŠENIH
V sredo, 23. 10., ob 18.45 se bodo v
župnišču v Vrhpolju pričela srečanja za
duhovno spremljanje preizkušenih. Srečanja trajajo dve šolski uri (90 minut),
enkrat mesečno in so namenjena vsem,
ne glede na to, iz katere župnije prihajajo. Duhovni voditelj je g. Janez Kržišnik.
Letos bo vsebina: Razumeti umirajoče;
praktična navodila. Prisrčno vabljeni.
SKRB ZA CERKEV
V Črničah je 27. oktobra, na hvaležnico,
na vrsti podružnica RAVNE.
TEČAJ MOLITVE
bo v Križu v kapeli samostanske cerkve.
1. srečanje: 18. 10. Prijave in vprašanja:
info@salom.si ali 041 296 509.
Pred nami je:
• nedelja, 20. 10., misijonska nedelja; Terčeljev shod;
• nedelja, 27. 10., hvaležnica, celodnevno
češčenje v Črničah;
• nedelja, 3. 11., zahvalna nedelja, praznovanje jubilantov v Črničah;
• sobota, 9. 11., srečanje za birmance v Vipavi;
• sobota, 16. 11., srečanje za očete birmancev in moški večer, gost Vili Lovše;
• petek, 22. 11., sveta Cecilija, srečanje in
praznovanje cerkvenih pevcev.

SV. TEREZIJA IZ KALKUTE O MOLITVI
Delo ne ustavlja molitve, molitev pa
ne prekinja dela. Za molitev je potrebno samo, da svoje misli privzdignemo k njemu. »Ljubim te, Bog,
zaupam ti, verujem vate, zdaj te potrebujem.« Tako preproste stvari. To
so čudovite molitve.
Čim več molite, tem lažja postaja molitev. Čim lažja postaja, tem več boste
molili.

