Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 10., KAMNJE ob 19.00
Maksimilijan
za †† Vodopivec,
Celjski, mučenec
Kamnje 26

GOJAČE ob 18.00
za † Milko Ličen,
p. n. Gojače

Gerald,
vitez

torek, 13. 10.,

VRTOVIN ob 19.00
za † Gabrijelo Cigoj,
Vrtovin 36

ČRNIČE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

sreda, 14. 10.
Kalist I.,
papež in mučenec

SKRILJE ob 19.00
za † Alojza Habjana
in †† Ciglar, Skrilje 91b

MALOVŠE ob 18.00
za †† Marto in Mira Cigoja,
Malovše 31

KAMNJE ob 19.00
Terezija Avilska
za †† Rustja in Batagelj,
cerkvena učiteljica Kamnje 48
VRTOVIN ob 19.00
petek, 16. 10.,
Jadviga (Hedvika), za †† Srečka in Zdravka
kneginja, redovnica Lisjaka, Vrtovin 10c

ni svete maše
večerna adoracija od 21. do 22. ure

četrtek, 15. 10.,

sobota, 17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
škof in mučenec

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kante,
Skrilje 77

29. NEDELJA
MED LETOM,
MISIJONSKA
18. 10.,
Luka,
evangelist

KAMNJE ob 7.30
za zdravje, Skrilje 2b

ČRNIČE ob 18.00
po namenu
ČRNIČE ob 18.00
za † Danilo Podgornik in
vse †† Podgornik in Volčič

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18
KAMNJE ob 10.30
za †† Ivana in Ido Vodopivec, Vrtovin 17a
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Obveznost ali svatovsko oblačilo

Ko je kralj
prišel
pogledat
goste,
je opazil tam
človeka,
ki ni imel
oblečene
svatovske
obleke.
Dejal mu
je: »Prijatelj, kako
si prišel
sem, ko
nimaš
svatovske
obleke?«
Ta pa je
molčal.
Mt 22,11–12

 Za

ko nec

MARK TWAIN: Svetloba potuje hitreje kot zvok. Zato so nekateri videti pametni, dokler ne spregovorijo.

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo:
Iz 45,1.4–6
1 Tes 1,1–5
Mt 22,15–21

V torek, 12. oktobra, bo godoval blaženi Karel Acutis, čisto navaden najstnik našega časa, ki ga je papež Frančišek
lani razglasil za blaženega. Mladenič je takole zapisal:
»Mnogi so pripravljeni čakati v neskončnih vrstah, da bi
prišli na koncert. Ali nogometno tekmo. Ne vidim pa nobenih vrst v cerkvah, kjer je navzoč evharistični Jezus. Nad
tem bi se morali zamisliti … Očitno ljudje tega še niso dojeli! Jezus je med nami navzoč telesno, tako, kot je bil v
času svojega zemeljskega življenja navzoč med prijatelji.
Če bi se nad tem resno zamislili, bi ga ne pustili samevati
tabernaklju, kjer nas ljubeznivo čaka.«
Da, nad tem se velja zamisliti zlasti v tem času, ko se
nam spet obetajo omejitve pri udeležbi ali ko je virus za
nas lahko tudi lep izgovor. Na čigavo svatbo grem in ali je
to povabilo zame obveznost ali svatovsko oblačilo.
Njegovi starši so bili tradicionalno verni, vendar so se ob
svojem sinu spreobrnili. Kako, spreobrnili? Da. Prej verni
iz navade, potem pa so zares začeli živeti z Bogom. Karel
je umrl 12. oktobra 2006 za zelo agresivno obliko levkemije, star 15 let. Po njegovi
smrti sta se na njegovo
posredovanje od zgoraj
oče in mati odločila, da
sprejmeta še kakšnega
otroka, in rodila sta se
jima dvojčka Frančiška in
Mihael.
Bil je navdušen računalnikar, rad je smučal,
Njegov grob z vidnim telesom v Asissiju.
igral saksofon, igral raču-

nalniške igrice in je postal zavetnik
mladine, študentov in svetovnega
spleta. Otrok svojega časa, bi lahko rekli. In vendar svetnik. Ob vseh
dejavnostih mu je redna tedenska
spoved odpirala pot skozi vse, kar
ga je ustavljalo v duhovnem napredovanju. Pred ali po maši se je
vedno pomudil tudi pri češčenju
Najsvetejšega.
Umrl je mlad, vendar je sprejel
»vabilo na svatbo« in tudi svatovsko oblačilo. Ob takem mladem
svetniku se lahko jaz in ti zamisliva
in vprašava, na kašen način slišim
in se odzovem na vabilo. Na koncu ne bo toliko veljalo, »koliko let«
»koliko dobrega« ampak na kakšen način.

MISIJONSKA NEDELJA
V nedeljo se bomo spomnili bratov in sester v misijonih. Nedeljsko nabirko bomo v celoti oddali
za misijone.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Oktober je mesec,
ko lahko vpeljemo to
molitev doma. Vztrajajmo v majhnih,
vendar zvestih korakih. Pridružimo se
tudi molitvi pred svetimi mašami.

VEROUK
bo ta teden po urniku. Predvidene veroučne tedenske maše po
razredih ne bomo imeli zaradi nepredvidenih razmer.
župnik

ZBIRANJE PRI BOGOSLUŽJU
Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ) je na svoji
spletni strani objavil določilo, po katerem lahko verske skupnosti od petka, 9. oktobra
2020, do torka, 13. oktobra 2020,
organizirajo dogodke z do 500 osebami, če so imele dovoljenje za organiziranje takšnih dogodkov pred
objavo odloka vlade, ki omejuje
zbiranje do največ 10 oseb. Pri tem
morajo verske skupnosti zagotoviti spoštovanje higienskih priporočil
NIJZ in ne smejo organizirati strežbe oziroma pogostitve s hrano.
NIJZ bo vloge verskih skupnosti
predvidoma obravnaval v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ter takrat
posredoval odgovor Slovenski škofovski konferenci.

ZAKONCI
Srečanje tretje zakonske skupine
v torek ob 19.30. uri v Kamnjah.
MLADI
Petkovo mladinsko srečanje zaenkrat odpade, bomo videli, kako bo
z omejitvami.
SREČANJE LOČENIH
Urad za družino SŠK v sodelovanju s Skupnostjo SRCE vabi na 4.
vseslovensko srečanje razvezanih
v Cerkvi z naslovom Prisluhni, Gospod, in se usmili (Bar 3,2), ki bo v
soboto, 17. 10. 2020, v župniji Koper – Sv. Marko na Markovcu (Kvedrova ulica 17, Koper). Srečanje
bo, če bodo razmere dovoljevale.

PEŠ ROMANJE NA SVETO GORO
V soboto, 24. oktobra, se gremo kot romarji priporočit Mariji
– seveda le, če bo ob omejitvah
to mogoče. Peš romanje zjutraj,
sveta maša popoldne ob 15.30.
Za prevoz z avtobusom prijave.

žavi postajajo vedno bolj zahtevne,
zato škofje pozivamo duhovnike,
redovnice, redovnike in vernike, da
se kot kristjani vedemo odgovorno
in spoštujemo vse ukrepe za preprečevanje epidemije. Prosimo vas,
da poskrbimo za svoje zdravje in za
zdravje svojih bližnjih, tako da:

HVALA
za obnovo prostorov pisarne v • nosimo zaščitno masko,
župnišču ste darovali 150 evrov. • upoštevamo medsebojno varnostno razdaljo,
Hvala za vaše delo in darove.
• na telefon namestimo aplikacijo
Pred nami je (če bodo razmere dovoljevale):
#Ostanizdrav ter
•
spoštujemo državna določila glede
• sobota, 24. 11., peš romanje na Sveto Goro;
• sobota-nedelja, 24.-25. 10., hvaležnica
največjega števila oseb na javnih
v Črničah, nočno in dnevno češčenje;
in zasebnih dogodkih.
• nedelja, 1. 11., vsi sveti, letos na nedePrav tako vas vabimo, da vsi okreljo; zbiranje bo prilagojeno razmeram.
pimo molitev za bolnike in zdravje.
Želimo vam Božjega blagoslova in
***
Izredno pismo slovenskih ško- zdravja.
Vaši škofje
fov: Povabilo duhovnikom in
vernikom za spoštovanje ukrepov

Dragi bratje in sestre,
slovenski škofje smo se seznanili
z vladnim odlokom o omejevanju
gibanja in zbiranja ljudi, po katerem morajo imeti verske skupnosti pozitivno mnenje NIJZ. Zato je
Slovenska škofovska konferenca
(SŠK), v imenu vseh slovenskih
škofij in župnij, vložila vlogo na
NIJZ z namenom pridobitve pozitivnega mnenja za opravljanje
bogoslužja, z upoštevanjem do
sedaj veljavnih smernic in navodil. Na SŠK pričakujemo, da bo
NIJZ pravočasno izdal pozitivno mnenje tako, da bodo lahko
nedeljska bogoslužja nemotena.
Zdravstvene razmere v naši dr-

***

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ
bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč
in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej
odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo
zahvaljevati. Amen.

