Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 11.,

dvaintrideseta nedelja med letom
KAMNJE ob 19.00
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

GOJAČE ob 16.30
za žive in †† Podgornik,
Gojače 30

Emilijan,
duhovnik

VRTOVIN ob 19.00
za †† Marijo in Alberta
Kosovel, Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 16.30
za † Danila Kosovela,
p. n. Črniče 63a

sreda, 13. 11.,
Stanislav Kostka,
redovnik

SKRILJE ob 19.00
za † Lučano Slokar,
p. n. Skrilje 71b

MALOVŠE ob 16.30
za † Danila Cigoja,
Malovše 37, p. n. Škamevc

četrtek, 14. 11.,

KAMNJE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

RAVNE ob 16.30
za †† Lozar in Bovcon,
Ravne 23

Martin iz Toursa,
škof

torek, 12. 11.,

Nikolaj Tavelić,
mučenec

v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

petek, 15. 11.,
Albert Veliki,
škof in cerkv. učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za † Mirana Peršolja,
Vrtovin 22c
veroučna maša

sobota, 16. 11.,
Gertruda (Jerica),
redovnica

SKRILJE ob 8.00
za † Rudija Podgornika,
Skrilje 71, 1. obl.

ČRNIČE ob 16.30
za † Stanka Korona,
Črniče 4
ČRNIČE ob 16.30
za † Danico Cigoj,
30. dan

KAMNJE ob 18.00
v čast sv. Jožefu za može in fante
TRIINTRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM, 17. 11.,
Elizabeta Ogrska,
redovnica

KAMNJE ob 7.30
za bolne in trpeče po bolnišnicah, p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vinka Ušaja, p. n. Gojače 3č
KAMNJE ob 10.30
za †† duhovnike kamenjske župnije
za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 24

 Za konec
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Bog pusti dovolj znakov
Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi
Mojzes v
pripovedi
o gorečem
grmu, ko
je imenoval Gospoda ›Bog
Abrahamov, Bog
Izakov in
Bog Jakobov‹, Bog
pa ni Bog
mrtvih,
ampak
živih, kajti
njemu vsi
živijo.«
Lk 20,37–38

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo
Mal 3,19–20
2 Tes 3,7–12
Lk 21,5–19

Dokler si na poti, potrebuješ (prometne) znake. Ko prideš na
cilj, jih ni več. Zato v nebesih ne bo več poroke, zakonskega
življenja. Na zemlji pa je prav poroka med možem in ženo najgloblja podoba tega, kar bomo živeli v nebesih. Ni čudno, da
so se Saduceji spotaknili ravno ob to podobo.
Ko sem bil pred leti prvič na grobu Magdalene Gornik, me
je obšla misel: kako Bog na skrivnem pušča znake, ki kažejo
na večno življenje. V skrito življenje te slovenske žene je Bog
zarisal nekaj znamenj prav za naš, z materializmom prežet
čas. Kmalu po prvem svetem obhajilu je zbolela in do konca
življenja prestajala veliko trpljenje. Hkrati s tem tudi posebne
darove: videnja, stigme, obnavljanje Kristusovega trpljenja,
predvidevanje dogodkov, nenavadna ozdravljenja. 46 let je
preživela brez telesne hrane. Prejemala je samo zakramentalno in mistično obhajilo.
Sto let je njena zgodba ostala skoraj nepoznana. Šele danes nam govori o stvareh, v katerih smo v 21 stoletju izgubili
smer: smrt, hrana, bolezen, videz, uspešnost, produktivnost,
uživanje, čas. Danes moraš biti pomemben. Drugi te morajo
opaziti. Na družbenih omrežjih mora biti tvoja podoba, objave
dovolj všečkane.
Njeno življenje je kljub izrednim pojavom ostalo skrito. In
vendar se je z njo poznalo ogromno ljudi. Pred smrtjo je njeno
sestro zelo skrbelo, kako bodo lahko obvladali
in postregli množici ljudi, ki bodo prišli. »Ne
skrbite,« je dejala, »Bog bo poskrbel, da bo
vse prav.« In res je tiste dni namedlo toliko
snega, da se je ob odprtem grobu zbralo le
osem pogrebcev.
Kar poglejmo. Kar je Bog dal kot
»prometni znak« za večno življenje, nam je danes vir zmede. Ne
vemo kaj bi z materialnimi stvarmi, hrano. Na stran smo pahnili

VEČER PO MOŠKO
za očete birmancev in drugih veroučencev ter za druge može in
fante bo prihodnjo soboto, 16.
novembra. Zakaj? Ker se o določenih temah danes skoraj nikjer
ne spregovori. In ker potrebujemo
priložnosti, da si to lahko delimo.
Začeli bomo ob
18. uri s sveto
mašo v Kamnjah.
Med nami bo jezuit p. Vili Lovše.
Potem bomo srečanje nadaljevali v
župnijski dvorani,
župnik
kjer nas bo p. Vili
nagovoril. Med nami bo tudi brat
Jakob Kunšič. Družili se bomo ob
kozarčku novega vina in klobasah.
Moškim danes včasih ni lahko
»zdržati« svoje vloge v družini
POPOLDANSKI IZLET
in drugje. P. Vili bo na svoj način
Zberemo se v Pospregovoril o tem, kaj doživljatočah ob 14. uri.
mo in kako včasih težko najdemo
Pokličite se med
svojo vlogo. Zaradi priprave hraseboj za prevoz
ne in pijače prosimo, da najaviš
z avtomobili. Gremo skozi Dober(lahko samo sms) svoj prihod na
dob k izlivu reke Soče v naravni
041/917-930 (Janez) ali župniku;
rezervat – otok Cona pri Gradežu.
zupnija.kamnje@rkc.si.
Sprehod po krožni poti okr. 45 minut. Vstopnina 3,5 eur, za otroke P. VILI LOVŠE
bo gost tudi v nedeljo in nas bo
do 5 let zastonj.
Vračamo se do večera, nazaj gre- nagovoril pri nedeljskih mašah.
de postanek pri Doberdobu, na- PEVSKE VAJE
ravoslovni (brezplačni) muzej nad za otroke inmlade v Kamnjah pred
jezerom.
tretjo neddeljo v petek ob 17.30.
bolezen, smrt, trpljenje. Še posebej
pa smo izgubili smer pri največjem
znaku, ki je poroka med moškim in
žensko.
Jezus Saducejem (bogatim aristokratom) pove, da se zelo motijo. Znake na zemlji so postavili kar
v nebesa. Vendar tam ne bodo več
potrebni. Še vedno pa bo tam ostala razlika med moškim in žensko kot
neposredno znamenje, da smo narejeni po Božji podobi. Tam bo podoba postala resničnost.
Kakšen prometni znak je tvoje življenje na tej poti nekaj let postalo
drugim?

VEROUČNA MAŠA
ta teden v petek v Vrtovinu.

STREŽNIKI
Vabimo nove strežnike, da se pridružite. Sporočite čim prej.

ZAKONCI
Iz nagovorov
Srečanje prve zakonske skupine
papeža Frančiška
v petek ob 20. uri v Črničah.
28. januarja 2015
MLADINSKEGA SREČANJA
ta petek ni.
TEDEN ZAPOROV
pod geslom »Kaj
je zate svoboda, si
ti svoboden?« traja do nedelje. V ta namen bomo
molili pri delavniških mašah.
NABIRKE
V nedeljo je spet namenska nabirka za okna (Črniče) in za zvonik (Kamnje).
Na vse svete smo za obnove v
Skriljah, Vrtovinu in Kamnjah
skupaj zbrali 1.082,50. V Črničah za okna 197,34.
Na zahvalno nedeljo smo za potrebe škofije (tokrat za ŠG Vipava) zbrali in dali naprej v Kamnjah 354,30, v 263,19 Črničah.
Za darovane svete maše za pozabljene duše v vicah ste darovali v kamenjski župniji 420.
Vse svete maše bodo opravljene
doma ali drugje. Hvala vsem
darovalcem!
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Draga Krkoča ste
v Gojačah zbrali in darovali za
zvonjenje 190 €. Hvala svojcem
in vsem darovalcem.
Pred nami je:
• nedelja, 24. 11., s pevci na gala
koncert v Ljubljani;
• nedelja, 1. 12., začetek adventa, nedelja Karitas; krst otrok v Črničah.

Beseda »oče« je vsem
znana, je univerzalna beseda. Kaže na
temeljni odnos, ki je tako starodaven
kot zgodovina človeka. A danes bi lahko rekli, da je naša »družba brez očetov«. Predvsem v zahodni kulturi je lik
očeta simbolično odsoten, oslabel, odstranjen. Sprva je to bilo razumljeno
kot osvoboditev: osvoboditev od očeta
gospodarja, od očeta kot predstavnika zakona, ki se vsiljuje od zunaj, od
očeta kot cenzorja sreče otrok in kot
ovire za osamosvojitev in avtonomijo
mladih.
Včasih je v preteklosti v nekaterih domovih kraljeval avtoritarizem, v nekaterih primerih naravnost nasilje:
starši so otroke imeli kot sužnje, niso
upoštevali osebnih potreb njihove rasti; očetje jim niso pomagali, da bi se
svobodno podali na svojo pot, prevzeli
svoje odgovornosti, da bi gradili svojo
prihodnost in prihodnost družbe.
A kot se pogosto zgodi, smo prešli iz
ene skrajnosti v drugo. Problem naših dni ni več toliko vsiljiva navzočnost
očetov, ampak prej njihova odsotnost,
njihov beg. Očetje so včasih tako osredotočeni nase, na svoje delo in včasih
na svoje individualne uresničitve, da
pozabijo tudi na družino. Otroke pa
pustijo same. ... V resnici se lahko deviantna vedenja otrok in najstnikov v
veliki meri pripišejo ravno tej prikrajšanosti, pomanjkanju verodostojnih
zgledov in vodijo v njihovem vsakdanjem življenju, pomanjkanju očetovske
bližine in ljubezni. Občutek osirotelosti, ki ga danes živijo mnogi mladi, je
mnogo resnejši kot mislimo.

