Bogoslužje:
Pri vseh bogoslužjih v prostorih
je treba obvezno izpolnjevati enega od PCT pogojev.
VSI SVETI, 1. 11.,

SKRILJE ob 8.00

za vse †† Kravos, Skrilje 52, okr. 9.00 molitev na pokopališču

VRTOVIN ob 10.00

za † Ivano Lozar, Vrtovin 110, okr. 11.00 molitev na pokopališču
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ČRNIČE ob 14.00

za vse †† Šatej in Bavčar, Gojače 3b
okr. 15.00 molitev na pokopališču
ob 18.00 v vseh cerkvah ob zvonjenju rožni venec za rajne

torek, 2. 11.,

Spomin vseh vernih
rajnih

KAMNJE ob 8.00

po namenu svetega očeta

VRTOVIN ob 18.00

za duše v vicah, Vrtovin 89

ČRNIČE ob 19.00
za duše v vicah

sreda, 3. 11,

MALOVŠE ob 19.00

za †† Vijolico ter Stanka Cigoja in vse †† iz družine, p. n. M 32

Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

v Črničah ob 19. uri molitvena skupina

četrtek 4. 11.,

Karel (Drago) Boromejski,
škof

KAMNJE ob 19.00

za † Alenko Adamek in vse njene †† Martinkne
od 18.30 spoved, po maši kratko češčenje
ni večerne adoracije

prvi petek, 5. 11.,
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

ČRNIČE ob 19.00

za † Venčko Podgornik, Črniče 105, 8. dan
od 18.30 spoved, po maši češčenje

prva sobota, 6. 11.,

SVETI PAVEL ob 15.00

32. NEDELJA
MED LETOM,
ZAHVALNA, 7. 11.,

SKRILJE ob 7.30

Obletnica posvetitve
koprske stolnice;
Engelbert, škof

za † Milko Ličen, p. n. domačih praznovanje zakonskih jubilantov

Lenart,
opat

 Za

ob 20.00 večernice na Zoomu
za vse †† padle in †† dobrotnike cerkve

za †† Dragico in Rudija Podgornika, Skrilje 71

ČRNIČE ob 9.00

KAMNJE ob 10.30
za župnijo
ko nec

NAJLEPŠE – Profesor vpraša študenta kemije: »Kaj je najlepše, za kar se imamo
v moderni dobi zahvaliti kemiji?« »Blondinke, gospod profesor!«

Hitri test
Sodobni ljudje smo postali zelo »pametni«. Veliko vemo,
vsak dan zvemo precej podatkov in novic. Toda, ko pride smrt
ali bolezen, obstanemo. Ne gre v naš sistem.
»Prva je:
Poslušaj,
Vera se zdi, kot da je stvar prejšnjih let, ko smo manj vedeli
Izrael,
in si nismo znali sami pomagati. Sedaj se nam zdi, kot da imaGospod,
mo sami stvari bolj v rokah. Tudi duhovne. Zato se mnogi ponaš Bog, je
lagoma pogrezajo v močvirje zahrbtne miselnosti: veren sem
edini Gospod. Ljubi še vedno, toda Cerkve ne potrebujem. Lahko sem veren sam.
To je ena najbolj zahrbtnih hudičevih pasti, ki vernega človeka
Gospoda,
svojega
počasi, počasi potaplja. Ne gre za to, da bi postal slab človek.
Boga, iz
Le ujel sem se na zanko, da sem lahko veren iz svoje moči.
vsega srca,
iz vse duše, V teh dneh bomo več ob grobovih. Samo ljubezen je premagala smrt. Lahko imam vse znanje, toda če ne ljubim, mi na
z vsem
koncu »vedeti« ne bo pomagalo. Ljubezen je ena, samo greh
mišljenjem in z
jo je razcepil. Ljubezen do Boga in bližnjega je ena sama.
vso močjo. Ker se je ta »cela vaza« z grehom razbila, nam tudi ljubezen
Druga pa je
povzroča bolečino. Tudi zaradi ljubezni trpimo. Koliko jih je
tale: Ljubi
svojega bli- zapustilo Boga prav zaradi tega.
žnjega ka»Katera je največja zapoved v postavi?« Jezusa so spet skukor samega šali ujeti v zanko. Katera je največja? Že primerjanje pove, da
sebe.«
manjka ljubezen. Poglejmo
Mr 12,29–31
okoli sebe danes. Ko zaznaš
primerjanje, vedi, da manjka ljubezen. Bodisi pri drugih
bodisi pri sebi.
»Prva zapoved je: Poslušaj
Odlomki Božje
…«
»Poslušaj,« je v sedanjibesede
ku
in
velelniku, »ljubi Boga«
na naslednjo
nedeljo
in »ljubi bližnjega« pa je v
5 Mz 6,2–6
prihodnjiku. Prisluhni in boš
Heb 7,23–28
ljubil. Ljubezen je odgovor.
Mr 12,28–34

Ljubezen je odgovor drugemu. Če
ljubim iz sebe, se utrudim. In danes
kot da smo se utrudili, naveličali.
Toda tudi vera iz naše moči se mora
od časa do časa porušiti.
Včeraj sem se pogovarjal s človekom, ki se mu je svet malo porušil, ko je preboleval raka. »Sedaj
sem zdrav,« mi je dejal, »toda živim
drugače.« Podobno so pripovedovali mnogi, ki so se »vrnili« iz klinične smrti. Ljubezen je postala prva
stvar. Na druge so začeli gledati drugače.
Tudi če se te dni zaradi varnosti
ne bomo srečali z vsemi sorodniki
in znanci – ljubim jih lahko. In samo
to bo premagalo smrt. Ljubezen do
drugega pa se navadno najbolj pokaže v tem, kako o drugih govorimo.
Jezik je »hitri test« za prisotnost tiste ljubezni, ki ne prihaja iz lastne
moči.
župnik

PRAZNIK
VSEH SVETIH
naj bo čas za iskreno krščansko molitev in krščansko
srečevanje s sorodniki. Letos bodimo
posebej
pozorni
zaradi širjenja bolezni in se dosledno držimo omejitev.
Zelo vas vabim, da ohranjamo navado molitve rožnega venca na vse
svete zvečer ob 18. uri po vseh naših
vaseh v cerkvi.
Svete maše bodo ob 8., 10. in 14. uri.
Molitev na pokopališču pa potem okr.
9., 11. in 15. ure. Če bo močno deževalo, bo del molitve po maši kar v cerkvi.

NA DAN VERNIH DUŠ
duhovniki lahko darujemo tri svete
maše. Ta dan je posebej namenjen
obisku pokopališča in molitvi posebej
za brate in sestre, ki so pozabljeni in
zanje nihče ne moli niti ne daruje za
svete maše.
ODPUSTEK
Od 1. do 8. novembra lahko vsak dan
prejmemo popolni odpustek za koga
izmed naših rajnih pod običajnimi
pogoji (zakrament sprave in obhajilo,
molitev po papeževem namenu), ki
jim pridružimo obisk pokopališča in
molitev za rajne. Največ, kar lahko iz
ljubezni podarimo našim dragim rajnim, je molitev, darovane svete maše,
dobra dela in odgovorno življenje, ki
tudi nas usmerja k Bogu. Duhovni darovi koristijo nam in rajnim.
MAŠE ZA DUŠE V VICAH
Ohranjajmo lepo navado, da ob prazniku darujemo za maše za duše v
vicah, v poseben nabiralnik v cerkvi
za tiste, ki se jih malokdo spomni
in ki zanje nihče ne daruje za sveto
mašo. To je lahko tudi dar namesto
cvetja in sveč. Svete maše bom oddal g. Lestanu ali drugim.
VEČERNE MAŠE
tudi po premiku ure (zaradi urnika
veroučnih skupin) ostajajo ob 19. uri.
ZAHVALNA NEDELJA
Nabirko oddamo naprej za potrebe škofije. V času »epidemije nezadovoljstva« je priložnost, da
damo prednost zahvali za mnoge darove, ki jih prejemamo vse leto. Tudi
ob slabši letini se je dobro zahvaliti.
Hvala vsem, ki ob tej priložnosti poskrbite za okrasitev cerkve.

ZAKONSKI JUBILANTI
V Črničah vabljeni, da se na zahvalno nedeljo pri maši ob 9. uri zahvalimo za dragocena skupna leta. Pri
maši blagoslov, posebne pogostitve
po maši ne bo. Vabljeni vsi, ki letos
obhajate 5., 10.,
15., … obletnico pa
tudi tisti, ki ste obhajali lani, ko smo
praznovanje izpustili.
VEROUČNA SREČANJA
za vse skupine, razen za 3. r. v
Kamnjah, spet po urniku; za prvošolce bo v četrtek, 11. 11. Zaradi
poslabšanih razmer naj imajo otroci dosledno s seboj maske, da jih
nosimo v notranjih prostorih.

STREŽNIKI
Kljub omejitvam vas vabim, da ste velikodušni in pridete prostovoljno sodelovat pri nedeljski ali
tedenski maši.
BRALCI
po času omejitev vabim bralce, da se spet
vključite in sodelujete.
Vpišite se kar na seznam na spletni
strani ali sporočite Elizabeti ali Neli.
MOŽJE
Prvo srečanje je zaradi bolezni prestavljeno na soboto, 13. novembra,
ob 20.uri. Možje, prijavite se: skupina.
mozje@gmail.com
ali 051-337-347

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom. Posebej vabim, da si sami ali
kot družina zadate izziv in »opravite« pet prvih petkov.

MAŠA IN KONCERT
ob 80-letnici duhovnika, skladatelja,
zborovodje prof. Jožeta Trošta bo v baziliki Kraljice Svetogorske v petek, 5.
novembra, ob 17. uri.

BOLNE IN STAREJŠE
obiskujem v petek
dopoldne v Črničah in
v soboto v Kamnjah.
Če koga pozabim ali
kdo želi obisk, pa tega
ne vem, prosim, sporočite.
Pohvala vsem, ki ob nedeljah nesete župnijska oznanila tistim, ki ne
morejo v cerkev, a jim to za stik z
župnijo veliko pomeni.
Prav tako so tudi možje, izredni delivci, pripravljeni, da komu ob nedeljah po maši nesejo sveto obhajilo. Sporočite.

HVALA
za vaše darove. Za misijone ste ta teden darovali v Črničah 339,00 v Kamnjah 580,80, v Kamnjah pa še 50
evrov za cerkev.

»Domača naloga«
Spomnim se čim več imen ljudi, ki so
umrli v zadnjem letu, se zanje zahvalim
in prosim za vsakega posebej.
Zahvalim se za vse moje nepoznane
prednike daleč nazaj.

