Bogoslužje:
ponedeljek, 25. 10.,
Tadej (Dejan), škof;
dan suverenosti

v Kamnjah spoved za veroučence ob 18. uri
KAMNJE OB 19.00
za †† Ano in Silvana, p. n. Kamnje 48

torek, 26. 10.,

VRTOVIN ob 19.00

Lucijan in Marcijan,
mučenca
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spoved od 18.30

za † Edvarda Majnika, Vrtovin 65, 8. dan

sreda, 27. 10,
Sabina Avilska,
mučenka

za † Ireno Šuligoj, p. n. Gojače 8

GOJAČE ob 19.00

spoved od 18.30 (v zakristiji)

četrtek 28. 10.,

KAMNJE ob 8.00

spoved od 7.30

v Črničah ob 19. uri molitvena skupina
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Potoče 49

Simon in Juda Tadej,
apostola

ni večerne adoracije

petek, 29. 10.,
Ermelinda,
devica

V Črničah spoved za veroučence ob 18.15
ČRNIČE ob 19.00

sobota, 30. 10.,

SKRILJE ob 8.00

za †† Milorada Čulibrka ter Mira in Janka Rutarja, p. n. Č. 25

Aleksij Zaryckyi,
mučenec

spoved od 7.40

za † Draga Novinca, Skrilje 67

ni večernic na Zoomu

spoved v Logu od 9.00 do 11.00; od 15.00 do 17.00
strežniki ob 9. uri v Kamnjah

ČRNIČE

ob 22.00 začetek celonočnega češčenja, prostovoljci po spisku
premik ure
KAMNJE ob 7.30
za vse †† Vrtovin 61, p. n. darovalca
na zimski čas
31. NEDELJA
ČRNIČE ob 8.00 skupno češčenje
MED LETOM,
ČRNIČE ob 9.00
ŽEGNANJSKA, 31. 10., v zahvalo in priprošnjo na čast Materi Božji in dušam v vicah, p. n. dar.
Volbenk, škof

KAMNJE ob 10.30

za župnijo
po maši v Kamnjah molitev na pokopališču
ob 14.00 v Gojačah molitev na pokopališču
ob 14.30 v Malovšah molitev na pokopališču
VSI SVETI, 1. 11.,

Dopoldne molitev po maši ob 8. uri v Skriljah in po maši ob 10. uri v Vrtovinu,
v Črničah maša ob 14. uri in po maši molitev na pokopališču ob 15. uri, najprej na vojaškem.

 Za
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ZDRAVNIK – Zdravnik gre čez pokopališče in sreča enega izmed svojih pacientov:
»Pozdravljeni, gospod doktor. Ali delate inventuro?«

Da bi spet videl
»Odvrgel je svoj plašč.« To je vera. Da si še slep in že odvržeš plašč, stopiš naprej. Plašč pomeni gotovost. Pri Judih nihče nikomur ni smel vzeti plašča. Bil je nedotakljiva lastnina.
Jezus je
»Tvoja vera te je rešila.« Vera je v tem, da ne čakaš več na
obstal in
rekel: »Po- gotovost. Zaupaš klicu.
kličite ga!« Vsak od nas je imel nekoč klic. Tisto, kar te je peljalo naprej.
Poklicali so Videl si vizijo svojega življenja in si se podal v življenje. Potem
slepega in pa pride slepota. Začnemo videti sebe. In skozi sebe začnemo
mu rekli:
gledati naprej. Obsedimo ob poti.
»Le poSlepi sin Timaja (Bartimaj = sin Timaja) predstavlja človegum, vstaka, ki ne vidi več. Timè v grščini pomeni čast. Malo pred tem
ni, kliče
učenci razmišljajo, kakšno čast in slavo si bodo zagotovili. Ko
te!« Odvrgel je svoj začnem svojo pot gledati skozi sebe. Ko me postane strah
plašč, sko- zase, ne vidim več poti pred seboj. In ker svet ne vidimo več
čil pokonci skozi drugega, prispevamo k svetu, v katerem mnogi dejanin pohítel k sko ostanejo sami in ob poti. Izvrženi ali vsaj prikrajšani. Tudi
Jezusu. Mr te predstavlja Bartimaj. Otrok civilizacije, ki išče svoje časti
in koristi. In sam ni kriv, da se je rodil v tej civilizaciji. Misijoni
10,49–50
so danes med nami.
Misijonska nedelja nas spomni,
da tega drugega sploh opazimo.
Jezus je zaznal klic, opazil in se
je ustavil. »Pokličite ga.«
Opaziti danes človeka ob mnogih poteh, ki jih tako naglo hodimo in vozimo vsak dan. Poklic
Odlomki Božje
misijonarjev je najprej v tem,
besede
da zapustijo svoj »plašč« prena naslednjo
nedeljo
den imajo zagotovilo. Kar grejo k
5 Mz 6,2–6
drugim. Toda opaziti drugega še
Heb 7,23–28
ni dovolj. Ni dovolj nekaj dati ali
Mr 12,28–34

narediti zanj. Misijonska nedelja kliče k naslednjemu koraku. Ponovno
videti skozi drugega. Skozi drugega sebe spet vidim v pravi podobi.
Spomnimo se, ko smo bili zaljubljeni. Zaljubljenost je le klic in obljuba
prihodnjega. Potem, ko ugasne, ne
verjamemo več.
»Kaj želiš, da ti storim?« »Da bi
spregledal.« Da bi ponovno videl
in zmogel hoditi naprej. Evangelist
prav poudari, da je potem hodil naprej.
Zmoreš hoditi naprej? Ali te v tem
svetu obdaja strah? Saj veliko delamo vsak teden in veliko se premikamo. Ali pa hodiš zares naprej?
Vrstni red nam je torej dan. Najprej odvrzi svoj plašč in kar vstani.
Potem pa tudi ti Jezusu naravnost
povej, kaj bi rad. In prosi, da bi spregledal. Ponovno videl skozi drugega.
Vera in ljubezen hodita skupaj. To
kliče misijonska nedelja.
župnik
SPOVED ZA VEROUČENCE
Med šolskimi počitnicami poskrbite, da
vsak pride k spovedi. To je del duhovne vzgoje. Nekateri
že dolgo niso prejeli
zakramenta sprave.
Pridite po razporedu, lahko pa tudi k
drugi skupini.
V ponedeljek v Kamnjah ob 18. uri za
4., 5. in 6. razred, ob 18.30 za 7., 8.
in 9. razred.
V petek v Črničah ob 18.15 za vse
skupine.
V torek, sredo in četrtek možnost pol
ure pred mašo.

SPOVED
tudi za druge med tednom pred
mašo, ob prazniku lahko prejmemo
popolni odpustek in ga darujemo
komu od pokojnih.
V Logu bo spovedovanje v soboto,
30. 10., dopoldne, od 9. do 11. ure in
popoldne od 15. do 17. ure. Možnost
za spoved tudi v Križu.
HVALEŽNICA V ČRNIČAH
Obhajanje hvaležnice bo letos zaradi molitev na pokopališču drugačno.
Pridite v nedeljo prej k skupnemu
češčenje pred mašo med 8. in 9. uro.
Lepo vabljeni, noč bo daljša zaradi
premika ure. Če Bog da, se nam bo
pri mapi pridružil tudi g. Aleksander
Lestan.
Možnost za spoved bo tokrat v soboto v Logu.
ČEŠČENJE PROSTOVOLJCI
Tudi letos vas zelo
vabim, da se (na list
zadaj v cerkvi ali neposredno na spletni
strani)
vpišete kot
prostovoljci za nočno
češčenje. Začeli bomo
v soboto ob 22. uri in
se menjavali do 8. ure. Vsaj eden da
»dežura« vsako uro. Molitev poteka
v tišini, lahko se pa dogovorite tudi
kot skupina in vmes skupaj kaj glasno zmolite, poudarek pa je na tihi
molitvi in prisotnosti.
MOŽJE
V soboto, 30. 10., bo prvo srečanje
krščanske skupine mož (vseh stanov: sinovi, očetje, zakonski možje
…). Začnemo ob 20. uri s sv. mašo
v kapeli samostanske cerkve v Vipavskem Križu. Vljudno vabljeni, da se
nam pridružite. Prosimo za potrditev

prihoda na prvo srečanje na mail: iz homilij
skupina.mozje@gmail.com ali tele- papeža Frančiška
fon: 051-337-347 Tomaž.
1. novembra 2018
MOLITVE ZA RAJNE
Že na žegnanjsko
nedeljo bo po drugi
maši molitev na pokopališču v Kamnjah.
Popoldne molitev na
pokopališču ob 14. uri v Gojačah in
ob 14.30 v Malovšah.
STREŽNIKI
Tisti, ki bi želeli biti sprejeti med
strežnike in sodelovati, pridite v soboto v Kamnje ob 9. uri, da malo
povadimo in se dogovorimo. Končamo ob 10. uri.
BRALCI
po času omejitev vabim bralce, da
se spet vključite in sodelujete. Vpišite se kar na seznam na spletni
strani.
SVETE MAŠE
Do 15. novembra v obeh župnijah
ne morem sprejemati mašnih namenov. Nastala je predolga vrsta,
nekateri predolgo čakate. Lahko
sprejmem samo za oddajo naprej.
Za g. Aleksandera Lestana naročite
maše kar pri meni tako, da lahko
opravi mašo tudi na dogovorjeni
datum.

Vprašajmo se, na kateri strani smo. Na
tisti nebeški ali na tisti zemeljski? Živimo za Gospoda ali za nas same, za
večno srečo ali za kakšno trenutno potešitev?
Vprašajmo se, če resnično hočemo
svetost? Ali pa se zadovoljimo s tem,
da smo neizraziti in povprečni kristjani,
ki verujejo v Boga in spoštujejo bližnjega, a pri tem ne pretiravajo? Gospod
»zahteva vse in tisto, kar ponuja, je resnično življenje. Ponuja vse, srečo, za
katero smo bili ustvarjeni«. Skratka ali
svetost ali nič!
Dobro nam bo delo, če se bomo pustili izzvati svetnikom, ki tukaj niso bili
polovičneži in tam »navijajo« za nas,
da bi izbrali Boga, ponižnost, krotkost,
usmiljenje, čistost, da bi se navdušili
bolj za nebo kot za zemljo.
Danes nas ti naši bratje in sestre ne
prosijo, da bi še enkrat prisluhnili lepemu evangeliju, temveč, da bi ga
udejanjili s tem, da bi se podali na pot
blagrov. Ne gre za to, da bi počeli nenavadne stvari, ampak da bi vsak dan
hodili po tej poti, ki nas pelje v nebo,
nas pelje v družino, domov. Danes torej v naprej vidimo svojo prihodnost ter
praznujemo to, za kar smo bili rojeni.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Edvarda Majnika ste
za cerkev v Vrtovinu darovali 30
eur. Hvala svojcem in darovalcem.
HVALA
za vaše darove. Ta teden ste za župnijo darovali v Črničah 169,74, v
Kamnjah 308,50.

»Domača naloga«
En dan se odpovem vsem novicam in
ekranom, namesto tega pa obiščem
nekoga, ki ga že dolgo nisem.

