ponedeljek, 28. 10.,
Simon in Juda Tadej,
apostola
torek, 29. 10.,
Ertmelinda (Linda),
devica

GOJAČE ob 18.00
za † Draga Krkoča, 8. dan

sreda, 30. 10.,
Marcel,
mučenec
četrtek,31. 10.,
Alfonz Rodrigez,
red., dan reformacije

MALOVŠE ob 18.00
za † Danila Cigoja, p. n. Boža in Milan

prvi petek, 1. 11.,

SKRILJE ob 8.00 od 7.30 spoved
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00 od 9.40 spoved
za † Ivano in Jožefa Breclja,
Vrtovin 71b
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.

VSI SVETI

prva sobota, 2. 11.,
Spomin vseh
vernih rajnih

ENAINTRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM,
zahvalna, 3. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

ČRNIČE ob 18.00
za † Franca Peršiča, Črniče 63a
ob 17.30 spoved za veroučence in druge

trideseta nedelja med letom,
žegnanjska

27. oktobra 2019
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Gradnja ceste

RAVNE ob 18.00
za vse †† Košuta, p. n. Ravne 9a
V Kamnjah od 19.30
spoved za veroučence in druge (Marko Sabotič)

ČRNIČE ob 14.00
za † Venceslava Cigoja in ††
iz družine, p. n. Malovše 38
takoj po maši najprej (okr. 14.45)
kratka molitev na vojaškem,
nato ob 15.00 molitev 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.
KAMNJE ob 8.00 od 7.30 spoved ČRNIČE ob 18.00
za duše v vicah
po namenu
od 17.30 možnost za spoved
SVETI PAVEL ob 15.00
za vse †† padle v vojni
in dobrotnike cerkve
SKRILJE ob 7.30
v zahvalo, Rustja, Skrilje 72a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Franca Krkoča in vse †† iz družine, Gojače 42
praznovanje zakonskih jubilantov

KAMNJE ob 10.30
za †† Slavico in Darka Valiča, Skrilje 2

 Za konec

IZ NEKEGA POGREBNEGA GOVORA – »Gospod Novak je svojem v življenju veliko pretrpel. Bil je
zvest našemu podjetju 30 let.«
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

»Dva človeka sta
šla v tempelj molit:
eden je
bil farizej, drugi
cestninar.
Farizej se
je postavil
in pri sebi
molil takóle: ›Bog,
zahvaljujem se ti,
da nisem
kakor drugi ljudje:
grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali
tudi kakor
ta cestninar.«
Lk 18,10–11

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo
Mdr 11,22–12,2
2 Tes 1,11–2,2
Lk 19,1-10

Zelo me nagovarjajo ljudje, ki so morali sprejeti svoje lastne
poraze ali razočaranja od ljudi, družbe, ustanov … in so pri tem
postali prečiščeni, svetli, prosojni. Ne kažejo več z jezikom in s
prstom na drugega. Prišli so do prepada in videli, da ne morejo
več priti čez.
Prošnja na tej strani prepada je prošnja cestninarja: »Bog bodi
milostljiv meni grešniku.« To je sprejel apostol Pavel: »K meni je
stopil Gospod in mi dal moč … Rešil me je iz levjega žrela.« Tudi
on je bil iz vrst farizejev in zapovedi je izpolnjeval do potankosti.
So ljudje tudi danes, ki so dokončno obžalovali svoja nekdanja
velika duhovna pričakovanja. Sprejeli, da je med nami in Bogom
prepad in da se čezenj ne da. Nehali so graditi ceste do sreče. Dovolili so, da Jezus njihove načrte »ponuca« kot gradbeni material
za njegovo cesto do nas.
Podoba teh je cestninar. Odnosa z Bogom in z ljudmi ne moreš
zgraditi, odnos z Bogom in z ljudmi le sprejmeš. To je skrivnost
redne in vztrajne molitve, o kateri nenehno govorim. Ali nisva
tudi jaz in ti danes lahko cestninarja? Pa ne tako, da se bova delala majhnega in ponižnega. Pač pa tako, da sprejmeva prepad in
pustiva, da me Bog pride iskat na to stran. Če se trkaš na prsi in
imaš sklonjeno glavo, zaradi tega še nisi ponižen. Svojo ponižnost
lahko preverim s hitrim testom: koliko me še motijo drugi ljudje.
Lepo je dejal neki vzhodni menih: »Prst, s katerim kažeš na drugega, vedno razkrije tvoj greh.«
Farizej je veliko delal na sebi. Vendar je ostal sam.
Tako je tudi danes z nami kristjani. Veliko lahko
delam, gradim cesto do sreče. Lahko nenehno
razvažam otroke, ali pa delam projekte v župniji.
Toda kje je ogenj, ki gori v srcu? Ogenj, ki me
dela svetlega. Ogenj, ki obraz nekoga, s katerim
je težko, naredi prosojnega. Ne. Do tega ognja
ne moreš sam. V drobni molitvi so drobne vžigalice. Vztrajaj in vztrajaj. Tudi najbolj vlažna
in debela drva začnejo tleti in goreti. Kristus
te išče na tej strani prepada.
župnik

Od ponedeljka do četrtka zvečer sem
na duhovno delavnem odmiku. Če bo potrebno, se obrnite na Joška Tomažiča 041
636 260 ali brate kapucine 041 233 726.
VEROUKA
v tem tednu ni, so počitnice. Ob prvem
petku in prazniku poskrbite za sveto
spoved. Možnost v torek, v četrtek
zvečer pride g. Marko Sabotič s Planine.
Možnost tudi v petek in soboto.
MOLITEV V DRUŽINI
Tudi v teh (za otroke) počitniških dneh
vztrajajmo in držimo dnevno molitev
desetke. Ko nekaj postane stalnica,
ima večjo moč., kot si mislimo.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
v soboto dopoldne v kamenjski, po 17.
uri v Črniški župniji.
VSI SVETI IN DAN DUŠ V VICAH
Naj bodo ti dnevi srečevanja med nami in
hkrati srečevanja z
Bogom in pokojnimi
v molitvi. Naj nas kristjane ne bo sram tudi
na glas skupaj moliti na grobu. Na večer
pred dnevom vernih duš vabljeni k
skupni molitvi rožnega venca po vseh
cerkvah. 2. november je posebej dan,
ko pomagamo tistim, ki zanje nihče ne
moli. Na pokopališču in v cerkvi se zbirajo darovi za svete maše, ki bodo opravljene zanje.
MOŽNOST ZA SPOVED, ODPUSTEK
bo v torek in četrtek zvečer (Marko Sabotič), na praznik pred mašo in v soboto. Možnost tudi v Križu.
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 name-

nu papeža in molimo na pokopališču.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo v soboto ob 15. uri za vse padle v
vojni in pokojne dobrotnike cerkve.
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. Zaradi pribl. števila se prijavite Julijani 068 603 704. Vabljeni vsi, tudi tisti,
ki ne boste dobili vabila. Prispevek na
par 7 €. Po maši vabljeni na kratko preprosto pogostitev.
IZLET V NEZNANO
Na zahvalno nedeljo nam bo morda le
uspel že dvakrat odpadli popoldanski izlet v neznano. Zbor ob 14. uri v Potočah.
Pomagajte drug drugemu s prevozom.
Vračamo se do mraka.
MLADI – KAJ IŠČEŠ?
- Temeljni duhovni vikend – za mlade, ki jim
ni vseeno, kam gre njihovo življenje (18–35 let). 8.–10. novembra, Sveta Gora, hiša Tau. Vodi
Anja. Pokliči: 041 631 551.
- Lahko se prijavite za novoletno srečanje mladih v Vroclavu. Info in prijave
na: esm@katoliskamladina.si. V petek
ni mladinskega srečanja.
PEVCI – NA GALA KONCERT
Vsi cerkveni pevci vabljeni da gremo v
nedeljo. 24. 11. popoldne na Gala koncert ob 25. letnici Radia Ognjišče v Cankarjev dom. Tudi drugi vabljeni, da se
pridružite in zapolnite preostala mesta
na avtobusu. Zaradi vstopnic se prijavite čim prej (lahko po sms ali e-posti).
Vstopnica je 15 €. Odhod avtobusa bo
ob 13h koncert je ob 15h.
NABIRKE
Na vse svete bo nabirka šla za potrebe
po krajih (za oltar v Skriljah, zvonjenje
v Vrtovinu, zvonik v Kamnjah in okna v

Črničah. Posebej lahko darujete za
maše za pozabljene pokojne.
Na zahvalno nedeljo pa nabirko oddamo za potrebe škofije.
Na misijonsko nedeljo smo za potrebe v misijonih zbrali in poslali 662,30
v Kamnjah in 404,57 € v Črničah.
Hvala vsem darovalcem.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Jelke Cigoj ste v Vrtovinu za električno zvonjenje v Vrtovinski cerkvi namesto cvetja darovali
323,70 €. Ob pogrebu † Danice Cigoj
ste v Črničah za okna darovali 300 €.
Ob pogrebu † Draga Krkoča ste namesto cvetja v Gojačah za električno
zvonjenje v Gojačah zbrali in darovali
190 €. Hvala vsem darovalcem.
Pred nami je:
• sobota, 9. 11., srečanje za birmance
v Vipavi;
• sobota, 16. 11., srečanje za očete birmancev in moški večer, gost Vili Lovše;
• nedelja, 24. 11., s pevci na gala koncert v Ljubljani.

***

KRŠČANSKE NAVADE OB POGREBU
Spremenjeni
način življenja
nas kliče, da
smo pozorni na
navade ob smrti in pogrebih.

• Ob smrti si vzemimo čas in pre-

mislek ob tem, kar nam ponujajo
pogrebna podjetja. Za uro se je
potrebno pogovoriti tudi v župniji.
Čeprav nas praktičnost sili k žarnim pogrebom ima za kristjane
še vedno prednost pokop telesa
v krsti. Slovo in cerkveni pogreb
bi spadal v čas pred upepelitvijo.
Še vedno si lahko vzamemo vsaj
čas za slovo od telesa. Krščanski obred pogreba z raztrosom ni
možen. Razlog je ukinjanje groba,

ki po zemeljskem telesu ostaja posvečeni kraj spomina in molitve. Povejmo
to vnaprej tistim, ki izražajo željo po
takem pokopu.
• Sam cerkveni pogreb je sicer pomemben, vendar mu največ pomaga sveta
daritev in naša molitev. Ne pustimo,
da izumre krščanska molitev ob
pokojniku. Kako velik dar za pokojnika je, če svojci ob tem namenoma
gredo k sveti spovedi in zakramentom. Smrt je tudi priložnost za spravo med sorodniki in sosedi. Pogreb je
lahko z mašo ali le z obredom v cerkvi
in je sveta maša posebej.
• Glasno pogovarjanje med pogrebnim sprevodom in obredom je znamenje zelo nizke kulture vedenja in je
tudi nespoštljivo. Tu se pokaže človeška »ne-otesanost«. Nič ni narobe, če
drug drugega pri tem opomnimo.
• Blagoslovljena voda. Navada, da se
na grobu poslovimo s kropljenjem,
naj ostane (v kamenjski župniji odslej
v redno v navadi). Kropljenje je povezava s krstom. Nični narobe, če odrečete ponujeno cvetje za poslavljanje ob grobu. Navada nima krščanske
vsebine, je le vračanje k naravi, med
tem ko je krst vstop Kristusa v našo
zgolj naravo.
• Če se od pokojnika po sili razmer poslavljamo v cerkvi, naj cerkev ne postane kraj sprehajanja in govorjenja, temveč naj bo prisotna tišina in
(tudi skupna) molitev. Cerkev ne sme
postati mrliška vežica! Še vedno bi
bilo najbolj krščansko slovo na domu,
žal so nas navade in celo občinska zakonodaja tega oropale.
• Zvonjenje ni le običaj. Ko zvoni ob
novici o smrti in ob slovesu, je prav,
da osebno takoj zmolimo za pokojnega brata ali sestro. Zvon nas tudi spominja, da smo poklicani, sklicani skupaj. Od tega prihaja beseda Cerkev.

