Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 10.,
Luka,
evangelist

VRTOVIN ob 15.00

pogreb in maša za † Edvarda Majnika, Vrtovin 65

KAMNJE OB 19.00

za †† Pavla in Dominika Batagelja, Kamnje 9

torek, 19. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 20. 10,

SKRILJE ob 19.00
v Črničah ob 19. uri molitvena skupina
za † Alojza Habjana in vse †† Ciglar, Skrilje 91b

četrtek 21. 10.,

RAVNE ob 19.00

Janez Brebeuf
in kanadski mučenci

za † Viktorja Nusdorferja, Vrtovin 26a

Irena,
mučenka

Slava

za † Marjana Remca, p. n. Ravne 1

Uršula,
devica in mučenka

v Črničah večerna adoracija od 21. do 22. ure.

petek, 22. 10.,

ČRNIČE ob 19.00

Janez Pavel II.,
papež

za †† starše in vse †† iz družine Cigoj in Šinigoj, Malovše 30
molitev z mladimi v cerkvi ob 20.00 v Kamnjah

sobota, 23. 10.,

blagoslov romarjev ob 7.50 v Črničah

Janez Kapistran,
duhovnik

SVETA GORA ob 17.00
za mlade, p. n. darovalca

30. NEDELJA
MED LETOM,
MISIJONSKA, 24. 10.,

KAMNJE ob 7.30

Anton Marija Claret,
škof

v zahvalo in priprošnjo ob 80-letnici življenja, Gojače 39a

večernice na Zoomu ob 21.00

za † Tatjano Slokar, po namenu darovalke

ČRNIČE ob 9.00

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost
vodila po napačni poti ali da bi
pristranskost vplivala na naša dejanja.
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Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu
življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen.

ko nec

RPRED ZIMO – Ko je začela burja, sem naročil drva. Pa so me vprašali:
»Ali želite cepljena ali necepljena …?«

Kaj lahko darujem Bogu? Dobra dela, požrtvovalnost, odpoved …? Še vedno nekaj ostane zame. Lahko pa želim iti do
»Med vami konca in darujem vse, darujem samega sebe. Toda še vedno
mi nekaj ostane.
pa naj ne
Vse, kar darujemo, smo od njega prejeli. Brez njega me
bo tako,
ampak
sploh ne bi bilo. Kar darujem, sem prejel. Samo ena stvar je,
kdor hoče ki je nismo prejeli in je res naša. In to je slava. To pa je tisto,
postati
kar človek zares lahko daruje Bogu. Kaj to pomeni konkretno?
velik med To, da slavo, ki bi si jo z življenjem nadel, daš na razpolago
vami, naj
Bogu. Mu dovoliš, da jo uporabi za svoje namene. Dokler pa
bo vaš
se le moj jaz duhovno napreza, da bi bil ponižen, da bi bil majstrežnik, in hen, nepomemben, veren, dober …, se ta jaz nekje v ozadju
kdor hoče
še vedno boji za svojo slavo, pa čeprav nebeško in duhovno.
biti prvi
Jezus pa govori drugačni slavi. On gre v Jeruzalem, da izpolmed vami,
ni
delo, ki mu ga je dal oče, da ga izpolni (Jn 17,4–5). Dovoliti
naj bo
drugemu,
da izpolni po tebi svoje delo. To je slava, ki ostane.
vsem sluNa
ta
način
se skozi krst gradi Cerkev. Kar ni več le moje
žabnik.«
in zato ostane. Za to poslanstvo naj
Mr 10,43–44
bi nas potrdil zakrament birme. Na to
nas spomni vsakokratni vzklik na koncu maše: Pojdite v miru, ki v izvirniku
pomeni: pojdite, on vas pošilja. Lahko pa grem od maše samo z dobrim
duhovnim počutjem. In potem začnem
celo mašo vrednotiti glede na moje duhovno počutje.
Odlomki Božje
Ko sem bil mlad sem si predstavljal
besede
nebesa
kot pot navzgor, dviganje, dona naslednjo
sežek. Sedaj jih vidim kot spuščanje.
nedeljo
Jer 31,7–9
Manj mene in več Kristusa. Evangelij
Heb 5,1–6
pokaže na učence, ki so hoteli doseči
Mr 10,46–52

popolnost. Bogati mladenič je vprašal, kaj naj stori. Učenca pa kar zahtevata. »Daj nama, da bova sedela
v tvoji slavi eden na tvoji desnici in
eden na tvoji levici.«
Med tem ko ljudje tudi vsakdanje
stvari delamo na način, da bi na
koncu le obdržali nekaj slave, lahko
prav ista vsakdanja opravila delamo na nebeški način. Ne od spodaj
navzgor, temveč od zgoraj navzdol.
Dela, ki mi zapolnijo večino dnevnih
ur, delam tako, da se v njih razodene Božja slava. In pri tem sploh nisem vedno zbran, lahko sem razbit,
raztresen, utrujen, celo jezen. Samo
ena razlika je. Pri delu nisem sam.
Nikoli sam. Tako se delo začne prepletati z molitvijo. Samo od tu in od
nikoder drugod bo prišla sprememba.
Lahko darujem tisto, kar je res
moje in nisem prejel. Mojo slavo.
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se
odpove sebi in vzame vsak dan svoj
križ ter hodi za menoj.« Te besede
se zdijo kot norost. V resnici pa ne
gre za nobeno mučenje in se je treba odpovedati le svoji, pa čeprav še
tako poduhovljeni slavi.
župnik
V ČRNOTIČE
Dobimo se ob 14. uri na parkirišču v
Potočah in se razporedimo po avtomobilih. Približno 40 minut vožnje do
Črnotič. Izvoz Kozina in po stari cesti
naprej, odcep za Črnotiče/Podgorje.
Potem se bomo zapeljali še do črnokalske utrdbe, kakšnih 10 minut hoje.
Dobrote iz popotne torbe si delimo. S
kraškega roba je lep razgled na vso
slovensko Istro.

ZAČETEK SINODE PO ŠKOFIJAH
V stolnici v Kopru
bodo danes ob
17. uri večernice s predstavniki
dekanij naše škofije. Zaznamovali
bodo začetek sinodalne poti tudi v
naši škofiji.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
IN MAŠA ZA DOMOVINO
Lepo
vabim
na Sveto
Goro v soboto. Kdor
le more,
naj se
pridruži peš romanju. Če koga skrbi
za pot, bomo lahko vmes pomagali s
prevozom.
Avtobus odpelje z avtobusne postaje v Dobravljah ob 15. uri, pobira po
vaseh do Črnič. Ob 17. uri se bomo
kot župniji pridružili sveti maši za domovino, ki jo bo daroval g. škof Jurij.
Pred mašo bo molitev rožnega venca.
Še se lahko prijavite za avtobus.
Prostor tudi za peš romarje, sporočite med tednom tisti, ki potrebujete
prevoz nazaj.
PEŠ ROMANJE
Zberemo se v Črničah pri cerkvi. Ob
7.45 blagoslov romarjev, odhod ob 8.
uri. Tokrat gremo skozi Osek in Vitovlje, za cerkvijo sv. Petra, na Trpinovšče, Skozno, vzletišče Lijak, Pri peči,
Ravnica, Preval. To pot smo prehodili
z birmanci. Lahko tudi pokličete in se
nam pridružite na poti. Imamo dovolj
časa, ne bomo hiteli. Za peš romarje
bo na Sveti Gori pripravljena pašta.
Če bo zelo slabo vreme, bo samo popoldansko romanje.

STREŽNIKI
V soboto še posebej vabim na Sveto Goro strežnike, potrebujemo vas
pri somaševanju s škofom ob 17.
uri. Po maši priboljšek prav za strežnike. Tisti, ki boste prišli, sporočite
med tednom.

opravi mašo tudi na dogovorjeni datum. Od 15. novembra bom sprejel
samo po eno mašo za v župniji, dokler
bo število preveliko. Nastala je predolga vrsta, nekateri predolgo čakate.
MOLITVE ZA RAJNE
ob prazniku vseh svetih in vernih rajnih bo letos na nekaj pokopališčih molitev že v nedeljo.
V nedeljo, 31. 10., bo molitev na pokopališču v Kamnjah po maši ob 10.30,
popoldne pa na pokopališču v Malovšah in Gojačah.
V ponedeljek, na vse svete, bo molitev na pokopališču dopoldne po maši
v Skriljah in Vrtovinu, v Črničah popoldne po maši ob 14. uri.

MLADE
vabim, da se
pridružite peš
romanju na Sveto
Goro. Povabite
drug drugega.
V petek pa se dobimo pri preprosti
molitvi in petju v cerkvi v Kamnjah
ob 20. uri.
Srednješolcem za obisk bogoslužja
velja tedensko samotestiranje, ki
ga imate za šolo med tednom. Pridi MOŽJE
pred počitnicami in pripelji še koga. V soboto, 30.10., bo prvo srečanje krščanske skupine mož (vseh stanov: siMESEC ROŽNEGA VENCA
novi, očetje, zakonski možje …). ZačŠe vedno vas spominjam in spodbu- nemo ob 20. uri s sv. mašo, ki bo v
jam k tej molitvi. Bolj ko čas beži, kapeli samostanske cerkve v Vipabolj se v vrtincih izgubljajo tudi vskem Križu. Vljudno vabljeni, da se
mnoge družine. Posvetno življenje nam pridružite. Prosimo za potrditev
nas kakor vrtinec spravlja stran od prihoda na prvo srečanje na mail:
Boga. Molitev je v teh časih nujno skupina.mozje@gmail.com ali telefon:
sredstvo. Toda treba jo je postavi- 051-337-347, Tomaž.
ti višje na lestvici vrednot. Čemur
nameniš čas, to je tvoja vrednota. HVALA
za vaše darove. Ta teden ste za žuMISIJONSKA NEDELJA
pnijo darovali v Črničah 166,50, v KaPrihodnjo nedeljo, letos z odlom- mnjah 276,50 evra.
kom: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala«
(Apd 4,20). Nedeljsko nabirko bomo
oddali v misijone.
SVETE MAŠE
Do 15. novembra v obeh župnijah
ne morem sprejemati mašnih namenov. Lahko pa jih oddam naprej.
Za g. Aleksandera Lestana naročite
maše kar pri meni tako, da lahko

»Domača naloga«
Enkrat grem namenoma med tednom
kamor koli k maši in k skupni molitvi
rožnega venca v cerkvi.

