Bogoslužje:
V času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena, zvočni prenos.
Med dnevom obe župnijski cerkvi odprti za osebno molitev.
ponedeljek, 9. 11., ob 18.00
Posvetitev
za † Vinka Ušaja, Gojače 3č
lateranske bazilike

torek, 10. 11.,
Leon Veliki,
papež

ob 20.00 večernice na spletu

ob 18.00
za † Miroslava Petrovčiča, Kamnje 38
ob 20.00 večernice na spletu

sreda, 11. 11.
Martin iz Toursa,
škof

ob 18.00
za † Mirana Peršolja, Vrtovin 22c

četrtek, 12. 11.,

ob 18.00
za †† Vodopivec, Kamnje 64

petek, 13. 11.,

ob 18.00
za † Stanka Korona in v čast svetogorski Materi Božji, Črniče 4
Možnost za prejem obhajila: v Črničah od 19.00 do 19.15
Možnost spoved ali pogovor: v Črničah od 18.30 do 19.00

sobota, 14. 11.,

ob 8.00
za † Alfea Pelizzarisa, Italija, Kamnje 17
Možnost za prejem obhajila: v Kamnjah od 19.00 do 19.15
Možnost spoved ali pogovor: v Kamnjah od 18.00 do 19.00

Jozafat,
mučenec

ob 20.00 večernice na spletu

od 21.00 do 22.00 večerna molitev na spletu (zoom in Youtube)

Stanislav Kostka,
redovnik

ob 20.00 večernice na spletu

Nikolaj Tavelić,
mučenec

ob 20.00 večernice na spletu

33. NEDELJA
MED LETOM,
svetovni dan
ubogih,
15. 11.,
Albert Veliki,
škof in cerkveni
učitelj

ob 9.00
za župnijo
Možnost za prejem obhajila:
od 8.00 do 8.15 (Kamnje), od 10.00 do 10.15 (Črniče),
od 11.00 do 11.15 (Kamnje).
Možnost za osebno spoved ali pogovor:
7.30-8.00 (Kamnje), 10.15-10.45 (Črniče) 11.15-11.45 (Kamnje).
ob 20.00 večernice na spletu
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PRI ZDRAVNIKU – Dve starejši dami se vsako sredo srečujeta v čakalnici pri zdravniku. Nekoč je
en od njiju prišla šele naslednjo sredo. »Gospa Ivana, kje ste bili prejšnjo sredo?« jo vpraša druga.
»Imeli smo obiske.« »Zdaj mi je pa odleglo. Bila sem v skrbeh, da ste morda zboleli.«

Plamen in olje

Danes bi Jezusovo priliko lahko povedali tudi tako: Nespametne so vzele svoje pametne telefone, niso pa s seboj vzele polnilcev. Preudarne pa so s telefoni vred vzele
»Nebeško
polnilce. Prilika namreč ne govori toliko o plamenu kot
kraljeo olju. Obojne, pametne in nespametne, so zaspale. Vsi
stvo bo
kdaj zaspimo. Ni težava v tem. Vprašanje pa je, ali imapodobno
mo olje, ko pride nepričakovano. Kaj pomaga telefon, če
desetim
je baterija v ključnem trenutku prazna ...
deviKaj vse je olje v tvojem krščanskem življenju? Kaj vse
cam, ki
so vzele
je olje v tvojem družinskem življenju? Od časa do časa
svoje
pridejo spremembe. Od časa do časa se tla zamajejo.
svetilke
In takrat se pokaže, kdo ima s seboj olje, kdo pa samo
in šle
svetilko.
ženinu
Nič hudega torej, če kdaj v veri zaspiš. Ženin včasih
naproti.
zamuja, vendar zanesljivo pride. On že poskrbi, da se
Pet izmed njih prebudimo. Pomembno je olje. Pomembno je, ali se lahje bilo
ko priključimo na polnilec. Pomembno je, da skozi nas
nespasteče tok Božje milosti.
metnih
Včasih se sprašujem, kaj bi rekli naši predniki, ko bi
in pet
videli,
kaj vse imamo, kako nam prav nič ne manjka, pa
preudarmarsikdaj s tem ne znanih.«
mo živeti. Letošnje razMt 25,1–2
mere nas lahko pripeljejo k še večji hvaležnosti.
Prav zdaj se lahko toliko
Odlomki
Božje besede
bolj zavemo, kaj vse nam
na vse svete:
je dano. Kako pomembno
Prg 31,10-13.19
–20.30–31
je tisto vsakdanje in kako
1 Tes 5,1–6
malo je pravzaprav poMt 25,14–30

trebno za srečno in vedro življenje. Morda nas mora Gospod res
kdaj spomniti na to, ko začnemo
preveč jamrati.
Včasih smo zelo pametni, a pametni telefon brez polnilca. Bodimo ta teden pametni, vendar
vzemimo s seboj polnilec.
župnik

SVETE MAŠE
še naprej ostajajo brez ljudstva.
Med tednom lahko sledite po avdio povezavi na spletni strani, v
nedeljo je video prenos. Še pomembneje pa je, da se kot kristjani lahko zberemo doma pri
domači skupni molitvi in domačem nedeljskem bogoslužju. Časi
so preizkus našega krščanskega
življenja in naših navad.
G. Lestan bo daroval maše po
sprotnem dogovoru.
VEROUKA
tudi po počitnicah ne bo.
S katehistinjami bomo poslali
kakšno spodbudo, da ostanemo
povezani in da nekoliko napredujemo tudi s snovjo. Vendar naj to
ne bo kot dodatna šola na daljavo. Pomembno je, da starši doma
uvajate v skupno molitev in do-

mače bogoslužje. Na povezavi
imate tudi nekaj dobrih krščanskih filmov.
MOLITEV VEČERNIC
Ob večerih se ob 20. uri lahko
pridružite molitvi večernic. Tisti,
ki imate možnost po aplikaciji
zoom (s povezavo ali kodo 839
2356 1523). Drugi lahko spremljate po zvočni povezavi in imate zraven molitvenik ali besedilo
na hozana.si. Molitev nas v teh
časih najbolj povezuje.
NA RADIU OGNJIŠČE
lahko spremljate kvalitetne oddaje. Opoldne prenos molitve
angel Gospodov, ob 19. uri prenos svete maše in po njej prenos
molitve rožnega venca.
BOLNE IN STAREJŠE
ob prazniku zaradi nevarnosti
okužb nisem obiskoval. Grem le
tja, kamor pokličete.
TEDEN ZAPOROV
V tednu od 15.
do 21. novembra
bomo tudi letos
obhajali
teden
zaporov. Vsako
leto ga pripravimo v okviru Katoliške cerkve in
tudi drugih krščanskih cerkva ter
skupnosti. Namen tedna zaporov
je, da bi se kristjani v večji meri
zavedali potreb vseh, ki se jih
dotika beseda zapor.

MAŠE ZA RAJNE
Ob prazniku vseh svetih in dnevu vernih duš ste za maše za
duše pokojnih darovali v Črničah 176,00, v Kamnjah 268,00
Hvala za vaš dar.
HVALA
vsem, ki namenite za dar potrebe župnije v nabiralnik ali na
trr župnije v času, ko ni rednih
nedeljskih nabirk.
OB ZAHVALNI NEDELJI
se iz vam iz
srca
zahvaljujem za vse
darove, ki sem
jih deležen, da
mi nič ne manjka. Hvala za bero
in za vse druge darove, ki mi
veliko pomenijo. Hvala za duhovne darove, vašo molitev in
povezanost in tudi za mnoge
lepe zglede, ki mi dajejo spodbudo. Zahvali se pridružuje tudi
g. Lestan.
***

»Domača naloga« za ta teden:
Med tednom se bom večkrat
(morda ob zvonjenju) pogovoril
s svojim angelom varuhom in
svojim krstnim (godovnim) zavetnikom.

Iz govorov
papeža Frančiška
Na ve svete 2020

Dragi bratje in sestre,
izbglede na kulturo posedovanja, brezsmiselne zabave, arogance nad najbolj slabotnim.
To evangeljsko pot so prehodili svetniki in blaženi. Današnja
slovesnost, ko obhajamo vse
svetnike, nas spominja na osebno in vse splošno poklicanost k
svetosti in nam predlaga zanesljive zglede za to pot, ki jo vsak
prehodi na edinstven in neponovljiv način.
Dovolj je pomisliti na obilne
darove ter na konkretne zgodbe
svetih in blaženih, ki niso enaki, saj ima vsak svojo osebnost
ter je v življenju razvil svojo pot
svetosti glede na svojo osebnost. To lahko stori vsakdo od
nas, ko gre po tej poti krotkosti.
Prosim vas, krotkost in bomo šli
proti svetosti.
Ta neizmerna družina Kristusovih učencev ima Mater, Devico
Marijo. Mi jo častimo pod vzklikom Kraljica vseh svetnikov, je
pa predvsem Mati, ki uči vsakega, kako sprejeti in hoditi za
njenimi otroki. Naj nam pomaga pomnožiti željo po svetosti v
hoji po poti blagrov

