Bogoslužje:

triintrideseta nedelja med letom

ponedeljek, 18. 11., KAMNJE ob 19.00
Posvetitev bazilik sv. za † Rudija Čermelja,
Petra in Pavla
Kamnje 46

GOJAČE ob 16.30
za † Draga Krkoča,
30. dan

VRTOVIN ob 8.00
za zdravje, Vrtovin 17

ČRNIČE ob 16.30
za †† starše,
p. n. Črniče 78

sreda, 20. 11.,
Edmund,
kralj

SKRILJE ob 19.00
v zahvalo za 20 let zakona,
Skrilje 50

MALOVŠE ob 16.30
za †† Stanka, Angelo
in †† Rebek, Malovše 12

četrtek, 21. 11.,

KAMNJE ob 19.00
za † Ivana Kočevarja,
Potoče 23

RAVNE ob 16.30
za †† Stanislava Slejka,
p. n. Ravne 10a

ver. maša in srečanje strežnikov

ni večerne adoracije

Cecilija,
devica in mučenka

VRTOVIN ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo,
Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 16.30
za †† Jožefo, Edvarda in
Valentino Leban, Italija

sobota, 23. 11.,
Klemen I.,
papež

KAMNJE ob 11.00
v zahvalo ob 50. obletnici
poroke, Kretič, Tevče

ČRNIČE ob 16.30
za †† Stanislava Bratina,
p. n. Črniče 104

NEDELJA
KRISTUSA KRALJA,
24. 11.,
Andrej Dung-Lac
in drugi vietnamski
mučenci;
začetek tedna
Karitas

KAMNJE ob 7.30
za vse †† Podgornik, Vrtovin 34

torek, 19. 11.,
Neža Asiška,
devica

Darovanje Device
Marije

petek, 22. 11.,

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Antona in Bredo Gleščič, p. n. Črniče 94
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo za 40 let zakona, Potoče
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Zagledani
»Ko so se
nekateri
pogovarjali o templju, kako
je okrašen
z lepimi
kamni in
zaobljubljenimi
darovi,
je rekel:
'Prišli
bodo dnevi, ko od
tega, kar
vidite, ne
bo ostal
kamen na
kamnu, ki
bi ne bil
zrušen.'«
(Lk 21,5–6).

 Za konec
POKORA – Otroci imajo spoved in neka gospa opazi Janezka, ki pride iz spovednice in joka.
»Kaj pa je? Je bilo tako hudo pri spovedi?« »Ne, ne. Župnik mi je naročil, naj za pokoro zmolim tri
zdravamarije, jaz pa znam samo eno.«
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
2 Sam 5,1–3
Kol 1,12–20
Lk 23,35–43

Kako bi se smejali človeku, ki bi šel na pot in bi se zagledal v
prometni znak ali smerokaz. Namesto, da bi se opravil naprej
proti cilju poti, bi vzel smerokaz in ga odnesel k sebi.
Tako smešen sem, ko se zagledam v to, kar se vidi. Ne vidim
pa onega, na kar stvar kaže. »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar
vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Podoba tega sveta se bo zrušila. In tudi tempelj, človeško telo, se
bo podrl. Ko si se mlad/a zaljubil/a v drugega/go, te je prevzela lepota. Konkretno obličje in telo druge osebe te je spomnilo
na ljubezen. Na to, za kar te je Bog poklical v ta svet. Kako,
da potem ko pride vsakdanje darovanje, ostaneš zagledan in
ne vidiš naprej?
Minljivost je za nas neizmerno koristna. Pomaga nam, da ne
bi ostali pri znaku, ampak bi gledali naprej v to, na kar kaže.
Kako se mi zdijo smešni, no hkrati pa se mi smilijo, slavni,
bogati, ki želijo ostati mladi in si v dobi zrelosti dobijo žene
mladenke, pazijo na svojo zunanjo podobo, da ne bi izgledali
stari in nemočni. Kako se mi smilijo, ker so znak zamenjali za
cilj. Ostali so komaj na začetku poti. Kako smo smešni tudi navadni ljudje, ko se zagledamo v »tempelj« in ne vidimo tega,
za kar je zgrajen. Zagledani smo v to, kar
sproti živimo, delamo, se vozimo, razvažamo, kuhamo, pospravljamo … Ne vidimo pa
poti, kamor prav ti vsakdanji znaki kažejo.
Kako neumen bi se nam zdel človek, ki bi
fotografijo na zaslonu telefona imel za resnično. Ko zmanjka električni tok iz baterije, izgine tudi podoba. In človek bi razočaran še naprej gledal temen in prazen zaslon.
Da, taki smo ljudje, ko v očeh pojema luči
vere in postanejo oslepljene od podob tega
sveta.

Podira se tudi videz, na katerega smo se verni kristjani do sedaj
v mnogočem naslanjali. Zakaj bi
nas grenilo razočaranje ob ugaslem
zaslonu. Ravno te čase nam Božja
previdnost daje kot priložnost. »To
se bo dogajalo, da boste pričevali
zame. Vzemite si to k srcu.« Šele ko
se nekaj podere, opaziš, na kaj si se
naslanjal.
župnik

VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v četrtek v Kamnjah.
STREŽNIKI
Dobimo se v četrtek takoj po maši
v Kamnjah. Film in kratek kviz. Do
20.30. Večerne adoracije v Črničah tokrat ne bo. Novi strežniki se še lahko
pridružite, zaenkrat se vas je javilo le
nekaj. Uvajali se bomo letos kasneje.
PEVSKI ZBOR – GREMO NA KONCERT
v petek je god vaše zavetnice. Za
naše letošnje druženje
pevcev iz obeh župnij
gremo v nedeljo popoldne na gala koncert
v Cankarjev dom ob 25.
letnici Radia Ognjišče. Odhod avtobusa ob 13. uri iz Črnič, pobira po vaseh
do Dobravelj. Žal nam ni uspelo dobiti
dodatnih vstopnic še za ostale.
Hvala pevcem, zborovodjem in organistom za njihovo požrtvovalno in zvesto tedensko služenje naši skupnosti.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine v
sredo, v Kamnjah ob 20. uri.
MLADI
V petek bo mladinsko srečanje –
film, v Kamnjah ob 20. uri.

SVETI MIKLAVŽ
je sporočil, da pride na
predvečer njegovega
godu, 5. 12. v Črniče (18.00) in Kamnje
(19.00).
Vsi otroci bodo letos v
cerkvi dobili enaka darila, zato tokrat
Miklavž ne potrebuje pomoči staršev.
Ker pa moderna tehnologija tudi v nebesih napreduje, Miklavž prosi starše,
da mu do 1. adventne nedelje (1.decembra) na pošto za Črniče:
sveti.miklavz.crnice@gmail.com,
za Kamnje:
sveti.miklavz.kamnje@gmail.com
ali po sms-u (041 227 467) sporočijo
samo ime in priimek otroka, da bo vedel, koliko daril mora prinesti s seboj.
Pri pošiljanju sms-a dopišite, ali naj
darilo prinese v Črniče ali v Kamnje.
Letos je Miklavž zelo navdušen nad
vašo molitvijo po družinah. Pravi,
da so vaše molitve v nebesih že zapisane v Zlato knjigo dobrote in da imajo angelčki z vpisovanjem veliko dela.
ADVENTNI VENČKI
V soboto, 30. 11., bomo v okviru programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne venčke. Če kdo želi v naši
družbi narediti svoj venček, naj se nam
pridruži na delavnici ob 15.30 v veroučni
učilnici. Delavnico lahko obiščete okrog
18. ure tudi tisti, ki bi si želeli nabaviti že
narejen adventni venček. Venčki bodo v
nedeljo na voljo tudi v cerkvi.
AKADEMIJA PRED TEDNOM KARITAS
v petek. 22. 11. bo ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi slovesna akademija Škofijske karitas Koper in odprtje razstave 25. kolonije Umetniki za
karitas. Glasbeni gostje bodo Gianni
Rijavec in Godalni kvartet. Gost bo
tudi direktor pobratene Škofijske karitas Banja Luka dr. Miljenko Aničić.

JASLICE
V Črničah letos postavljate župljani
iz Malovš. V Kamnjah družine birmancev. Na podružnicah tudi poskrbite kot vsako leto.
Vabljeni, da tudi letos postavite svoje jaslice v naravi okoli cerkve svetega Pavla.
Skozi advent bomo letos skupaj
simbolično prinašali material in gradili stene štalce.
DUHOVNO SPREMLJANJE
PREIZKUŠANIH
V sredo, 20. 11., se v
župnišču v Vrhpolju,
ob 18.45 (po maši) nadaljujejo srečanja za
duhovno spremljanje preizkušanih.
Pridružijo se lahko novi sodelavci in
sodelavke. Lepo vabljeni.

Iz nagovorov
papeža Frančiška
2. novembra 2019

Kakor se besede rodijo iz tišine in se
vanjo vrnejo, medtem ko poslušamo
njihov pomeni, enako se zgodi z življenjem. Morda se to lahko sliši paradoksalno, a smrt je tista, ki omogoči,
da življenje ostane živo.
Konec omogoča, da se lahko piše
zgodba, da se lahko naslika slika, da
se dve telesi objameta.

A pozor, konec ni samo na koncu.
Morda bi morali biti pozorni na vsak
mali konec v vsakdanjem življenju. Ne
samo konec neke zgodbe, za katero
nikoli ne vemo, kdaj se bo končala, če
ne na koncu vsake besede, na koncu vsake tišine, vsake strani, ki piše.
HVALA
Samo življenje, ki se zaveda tega trevsem, ki ste sodelovali pri pripravi
nutka, je dopolnjeno in trenutek naremoškega večera in vsem, ki ste poskrbeli za razna manjša obnovitve- di za večnega.
na dela, montaže, napeljave v obeh Smrt nas spominja, kako je nemogožupnijah.
če vse biti, razumeti in dojeti: In to
je klofuta naši utvari vsemogočnosti.
DAROVI
Uči nas vstopati v odnos s skrivnostjo.
Za svete maše za pozabljene rajne Uči nas, da je od vedno iz vedno nekste v črniški župniji darovali 285 €. do, ki nas podpira. Pred in po koncu.
Svete maše bodo opravljene doma
Obstajajo tri smrti, ki s tem, da nas
ali drugje. Hvala.
Društvo prostovoljcev z Mirenskega izpraznijo, napolnijo naše življenje:
gradu se zahvaljuje za darove; za Smrt vsakega trenutka, smrt ega in
družino v stiski smo z nakupom ko- smrt sveta, ki daje prostor novemu
ledarja darovali 122,00 v Črničah in svetu. Če smrt nima zadnje besede,
229,00 v Kamnjah.
je to zato, ker smo se v življenju naučili umirati za drugega.
Pred nami je:
• nedelja, 1. 12., začetek adventa,
nedelja Karitas; krst otrok v Črničah.

