Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 11.,
Karel (Drago)
Boromejski, škof

torek, 5. 11.,
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

VRTOVIN ob 19.00
za †† Alojza Črnigoja,
Vrtovin 37

sreda, 6. 11.,
Lenart,
opat

SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 16.30
za † Vojka Bratina,
za † Adelo in vse †† Cigoj,
p. n. Skrilje 71b veroučna maša Malovše 30

četrtek, 7. 11.,
Obletnica posvetitve
koprske stolnice

KAMNJE ob 19.00
za †† Felicijana Furlana,
Kamnje 2a

ČRNIČE ob 16.30
za †† Jožefa, Frančiško in
vse †† Ušaj, p. n. Črniče 27a

RAVNE ob 16.30
za vse ††,
p. n. darovalcev
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

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

VRTOVIN ob 19.00
za †† Slavka in Jelico
Čermelj, Vrtovin 89

sobota, 9. 11.,
SKRILJE ob 8.00
Posvetitev lateranske za †† starše, brata in sestro
bazilike
Kodrič, Skrilje 27
DVAINTRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM, 10. 11.,
Leon Veliki,
papež in cerkv. učitelj

enaintrideseta nedelja med letom,
zahvalna

KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 16.30
za † Karlo Rijavec in †† Sorč, za vse ††,
p. n. Potoče 46
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 16.30
Bogu in Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 8
ČRNIČE ob 16.30
za †† Avgusta in Marijo Čibej,
p. n. Ravne 16

VRTOVIN ob 7.30
za † Jelko Cigoj, Vrtovin 36, 30. dan
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
na čast Božjemu usmiljenju in svetogorski kraljici za zdravje,
p. n. darovalca
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Bajc, Vrtovin 25a
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Trdno sklenem, da ...
Si kdaj opazoval majhnega otroka, ko dobi dar? Sprejme ga,
pogleda in ga takoj naprej pokaže nekomu drugemu. Točno to
se je zgodilo z možem Zahejem.
Dati naprej. Razodeti to, kar si prejel. To je zanesljivo znamenje, da si se resnično spremenil, spreobrnil.
Mi pa še vedno mislimo, da sem se spreobrnil takrat, ko sem
se poboljšal. Celo molitev kesanja smo spremenili. Iz obljube
nekomu: trdno sklenem, da te ne bom več …, smo se obrnili
sami vase: da se bom poboljšal. Spreobrnem se vedno pred
nekom ali zaradi nekoga. Poboljšam pa se lahko sam. Med poboljšanjem in spreobrnjenjem je neskončna razlika, ker je vmes
ljubezen, odnos.
Zahej je začel okoli sebe videti uboge, popravljati storjene krivice, celo dajati od svojega. Vse to je posledica. Je sad. O, kako
pomemben je ta vrstni red! Jezus ni vstopil v njegovo hišo, ker
se je mož spreobrnil. Narobe. Spreobrnil se je, ker je prišel v
njegovo hišo, v njegovo življenje. Mi pa mislimo, da nas bo Bog
po spovedi bolj nagradil, nas podprl v dobrem zato, ker se bomo
poboljšali. Ker bomo vozli otroka k verouku in hodili k maši, nas
bo Bog zato nagradil. Kako otročja podoba! Pri Zaheju in Jezusu
ni bilo nobenega daj-dam. Bil je daj-naprej.
Lk 19,2–3
Jezus se je »ustavil pri grešnem človeku«. Še več. Dobro se
je počutil med njimi. Logično, da so »ta pošteni in pobožni«
spet godrnjali. Tudi danes ni prav nič
drugače. Jezus nikakor ne gre v naš
sistem. Zato mnogi vero razočarano
zapuščajo.
Otrok torej takoj pokaže naprej, kar
Odlomki
je
dobil.
Enako naredi Božji otrok. SpreBožje besede
obrnjenje
ni v tem, da se potem ne vem
na naslednjo
nedeljo
kako žrtvuješ in daruješ. Zahej je želel
2Mkb7,1–2.9–14
takoj pokazati drugim življenje, ki
2 Tes 2,16–3,5
ga je prejel. To je misijon. Dobra dela
Lk 20, 27–38
Tam je
bil mož,
Zahej po
imenu.
Bil je
višji cestninar
in bogat
človek.
Poskušal
je videti,
kdo je
Jezus, pa
ni mogel
zaradi
množice,
ker je bil
majhne
postave.

so bila le sad življenja. In tako je v
zakramentih. Nikoli ne bomo imeli zaradi del več življenja. Ampak
obratno. To je glavni razlog za osip
po birmi.
In spet sem pri molitvi. Dokler moliš z namenom, da boš nekaj dobil
nazaj, se ne bo nič zgodilo. Dokler
začenjaš moliti in misliš, da te bo
potem Bog nagradil zaradi tvojega
poboljšanja, se ne boš spremenil. Ko
boš začenjal moliti, ker z molitvijo
v svoj dom spuščaš Jezusovo življenje, ga boš začel dajati naprej. Vse
drugo bo samo posledica.

STREŽNIKI
Vabimo nove strežnike, da
se pridružite.
Sporočite čim prej.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v sredo v Skriljah. Otroci in starši vabljeni tudi sicer k tedenskim mašam.

BIRMANCI
V soboto se dobimo
v Vipavi na gimnaziji
ob 9. uri na škofijskem
župnik
srečanju. Začeli bomo
z molitvijo, potem se bodo vrstile
raznovrstne delavnice. Srečanje se
bo zaključilo ob 14. uri. Delavnice
bodo potekali v učilnicah, zato imejte obvezno s seboj šolske copate.

VEČERNE MAŠE
med tednom v črniški župniji ob
16.30, v kamenjski bodo ostale
tudi čez zimo ob 19. uri.

MLADI
V petek ob 20. uri
vabljeni na mladinsko srečanje v
Kamnjah.
– KAJ IŠČEŠ, Temeljni duhovni vikend – za mlade, ki jim ni vseeno,
kam gre njihovo življenje (18–35
let). Od 8. do 10. novembra, Sveta Gora, hiša Tau. Zelo priporočam!
Pokliči mene ali 041 631 551.
– Lahko se prijavite za novoletno
srečanje mladih v Vroclavu. Informacije in prijave na: esm@katoliskamladina.si.

PRIPRAVA NA KRST
V torek se začne priprava staršev na krst prvega otroka, v Šturjah, Marijin dom ob 20. uri.

ZAKONCI
Srečanje 3. zakonske skupine v torek ob 19. uri v Kamnjah. Pridružite
se tudi novi mladi pari. Pokliči župnika ali 031 481 035.

POPOLDANSKI IZLET
zaradi vremena spet prestavljen.
Gremo naslednjo nedeljo, 10. 11.,
v naravoslovni muzej Gradina nad
Doberdobskim jezerom, morda še
prej k izlivu reke Soče.

MOŠKI VEČER
za očete birmancev
(del priprave na birmo) ter druge može
in fante. Zaradi hrane in okvirnega števila se prijavi župniku ali Janezu Capudru na
041 917 930. Med nami bo gost p.
Vili Lovše.
GREMO NA GALA KONCERT
radia
Ognjišče,
skupaj s pevci, v
nedeljo, 24. novembra. Prijavite
se čim prej, še je
prostor v avtobusu. Prevoz 10 €,
vstopnica 15 €. Odhod ob 13. uri.
Pred nami je:

• sobota, 16. 11., srečanje za očete
birmancev in moški večer, gost Vili
Lovše;
• nedelja, 24. 11., s pevci na gala koncert v Ljubljani;
• nedelja, 1. 12., začetek adventa, nedelja Karitas; krst otrok v Črničah.

Iz nagovorov
papeža Frančiška
1. novembra 2019

Svetniki in svetnice vseh
časov, ki jih danes obhajamo vse skupaj, niso zgolj znamenja, oddaljena
človeška bitja, nedosegljivi. Nasprotno, so osebe, ki so živele z nogami
trdno na tleh; izkusili so vsakodnevni
napor bivanja z njegovimi uspehi in
neuspehi, v Gospodu so našli moč za
to, da so se vedno ponovno dvignili in
nadaljevali pot.
Iz tega se razume, da je svetost cilj,
katerega ni mogoče doseči le z lastnimi močmi, ampak je sad Božje milosti
in našega svobodnega odgovora nanjo. Svetost je torej dar in klic.
Ker je Božja milost, to je Božji dar, je
nekaj, česar ne moremo kupiti ali izmenjati, ampak kar lahko sprejmemo.
Tako sodeležimo sámo božje življenje
po Svetem Duhu, ki prebiva v nas od
dneva našega krsta. Seme svetosti je
prav krst.
Gre za to, da bi v nas vedno bolj dozorelo zavedanje, da smo vcepljeni v
Kristusa, kakor je mladika združena
s trto, in zato moremo in moramo živeti z Njim in v Njem kot Božji otroci.
Svetost torej pomeni živeti v polnem
občestvu z Bogom, že sedaj, na tem
zemeljskem romanju.
Vendar pa je svetost, poleg tega, da
je dar, tudi klic, je splošna poklicanost vseh nas kristjanov, Kristusovih
učencev; je pot polnosti, ki jo je vsak
kristjan poklican prehoditi v veri, ko
stopa končnemu cilju naproti: dokončnemu občestvu z Bogom v večnem življenju.

