Bogoslužje:
Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo, da
izpolnjujete PCT. V cerkvi poskrbimo za razdaljo 1,5 m.
ponedeljek, 8. 11,
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za † Justino Kočevar, Potoče 23, 1. obl.

Posvetitev lateranske bazilike za † Mileno Remec, p. n. Vrtovin

Leon Veliki,
papež in cerkveni učitelj

za † krstno botro Rozi Saksida, po namenu krščenca
v Črničah ob 19. uri molitvena skupina

četrtek 11. 11.,

KAMNJE ob 19.00

petek, 12. 11.,

ČRNIČE ob 19.00

sobota, 13. 11.,

SKRILJE ob 8.00

33. NEDELJA
MED LETOM, 14 11.,

VRTOVIN ob 7.30

Lovrenc Irski,
škof

ČRNIČE ob 9.00

za † Felicijana Furlana, Kamnje 2a

Martin iz Toursa,
škof

ni večerne adoracije

Emilijan (Milan),
duhovnik

za †† starše Brankovič, Črniče 10

Stanislav Kostka,
redovnik

za †† Lozar, Skrilje 56

ni večernic na Zoomu

za †† Stano in Milana Cigoja, Vrtovin 12
za vse žive in †† Koron, Črniče 4

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

MOLITEV PRI JEDI

Vse od tebe, Bog, imamo
in za vse ti hvalo damo,
ker tako nas rad imaš,
blagoslovi, kar nam daš.

 Za

ko nec

V ZAPORU – Žena na obisku pri možu zaporniku: »Ali si našel pilo, ki sem ti jo
poslala v potici?« »Sem, jutri me bodo operirali.«

Dati in zaupati
Koliko takih skritih »vdov« živi med nami! Skriti verniki, ki so
svoje življenje res zaupali Bogu, običajno niso opazni. Kakor
vdova iz evangelija. Nihče ne bi vedel zanjo, če se Jezus ne bi
»Resnično, povem oglasil.
vam: Ta
»Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče
uboga vdo- denar vanjo.« Kaj vse je videl ... Kaj vse vidi tudi danes, ko
va je vrgla
nas opazuje, kako se primerjamo in kako se bojimo zase. In
več kot vsi,
ki so metali tudi danes pelje zgodovino naprej po tistih, ki ne delajo hrupa.
v zakladniV templju so bile posebne bronaste reže v obliki trobente,
co. Vsi so
kamor so metali denar. In ko so metali vanje denar, se je slinamreč vršalo. Pri tej ženi se ni slišalo, ker je dala v posebno režo, ki je
gli od svobila namenjena revežem.
jega preobilja, ta
Mnogo kristjanov danes živi v resničnem zaupanju Bogu.
pa je dala Mnogo tega, na kar smo se desetletja naslanjali, odpada.
od svojega
Ostalo bo samo to, kar je zgrajeno na
uboštva
resničnem življenju z Bogom, ne na
vse, kar je
videzu. Ko pridejo taki časi, se pokaimela, vse,
že, kdo resnično živi iz svete maše. Še
kar potrebuje za
tisti starši, ki črpate moč iz bogoslužživljenje.«
ja, ste nemočni pri posredovanju vere
Mr 12,43–44
mladim. Kako pa naj posreduješ vero,
ki je le iz nas samih.
Nekoč mi je nekdo dal ponudbo in
predlagal, da bi lahko naredil malo
več reklame, da bi pridobil več ljudi.
»Danes ne gre brez oglaševanja,« je
Odlomki Božje
rekel, »treba je biti viden.« Če vera
besede
sloni na reklami, potem je bomo pona naslednjo
nedeljo
trebovali vedno več. Vera bo postala
Dan 12,1-3
tekmovanje.
In prav pred tem Jezus
Heb 10,11-14.18
svari svoje učence.
Mr 13,24-32

Marsikomu pa odlomek o ubogi
vdovi pride prav za prikladen izgovor. Čas epidemije nam je dal občutek, da se lahko malo umaknemo in
postanemo neopazni. Uboga vdova
je lahko zame lepa potuha, da je dovolj dati »zasebno« in si opravičen.
Da se ni dobro »siliti« v ospredje in
sodelovati v župniji ali v vasi.
Na zahvalno nedeljo se pač spodobi, da se Bogu zahvalim za to, kar
prejemam. Še vedno pa ohranim
glavni del zase. Toda vdova je vrgla
največ zato, ker je s tem dejanjem
dala vse. Bogu je zaupala vse svoje
življenje, nič ji ni ostalo zase. S takimi ljudmi lahko Bog gradi občestvo.
Ko smo sami zase, si z nami ne more
dosti pomagati. »Žetev je velika, delavcev pa malo.«
A takih, ki so dali vse, je med nami
več, kot mislimo. Saj ne gre za tiste
novčiče. Gre za to, kolikšen del svojega si zaupal Bogu in kolikšen del
ga v resnici od znotraj živiš zase.
župnik

VAROVANJE ZDRAVJA
v ponedeljek, 8. 11., začnejo veljati
novi ukrepi. Zaenkrat je znano, da
je kolektivno uresničevanje verske
svobode dovoljeno pod pogojem, da
udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob
uporabi zaščitne maske in vzdrževanju medsebojne razdalje 1,5 metra.
Potrudimo se in sami poskrbimo, da
smo v cerkvi
žim bolj razporejeni, tako
da je razdalja
med osebami
ali med družinami. Prosim,
da imate res
vedno s seboj osebni dokument in
potrdilo. Z odgovornim ravnanjem v
teh časih pokažemo ljubezen tudi do
bližnjega.
STARŠI
Za veroučne skupine velja tako kot
v šoli redno testiranje in uporaba
mask. Če je več
otrok iz skupne v karanteni, imamo
po dogovoru verouk na daljavo.
Za udeležbo pri mašah ostaja PCT in
razdalja 1,5 m. PCT se je znižal na
12 let. Za pogovor in skupno molitev doma pa ni omejitev. Nasprotno,
prav ti časi tudi pogostih karanten
so priložnost. Namesto da živimo iz
sebe in smo v stresu, živimo lahko
bolj iz Negove moči.
Konkretno za ta mesec: vpeljite
doma molitev pred jedjo (objavljena
zadaj).
Res vam kličem, odprite doma Sveto
pismo in preprosto začnite z molitvijo.
In nepričakovano bo lepše med nami.
Ena desetka lahko marsikaj spremeni. Če ne začnemo, pa ne more.

MLADI
petkovega mladinskega srečanja
zaenkrat ni.
Novoletno taizejsko srečanje mladih bo letos v Torinu, kamor ste vabljeni mladi med 18. in 35. letom.
Informacije in prijave so na e-strani Katoliške mladine. Rok prijave je
15. 11. 2021.

Oddani mašni nameni
24 svetih maš, ki jih bo daroval g.
Aleksander Lestan:

MAŠE ZA DUŠE V VICAH
Hvala vsem, ki ste darovali za maše
za pokojne.
Skupaj ste darovali
612,00, to je 31 svetih maš. Maše
bodo opravljene drugje. To je dragocen dar za mnoge pozabljene pokojne, za katere morda nihče ne moli.

•
•

MOŽJE
Vabljeni na prvo srečanje, ki bo to
soboto, 13. 11., v Vipavskem Križu.
Dobili se bomo pri sveti maši v samostanski kapeli. Če se bodo razmere spremenile, bomo sporočili,
zato se prijavite: skupina.mozje@
gmail.com ali 051-337-347.
HVALA
Ob zahvalni nedelji iskrena hvala vsem, ki kakor koli sodelujete v obeh župnijah. Hvala tudi za
vse vaše osebne darove, ki sem jih
deležen in lepo skrbite za duhovnika. Župnija živi, ko se župljani z
veseljem vključite. Tako gradimo
Cerkev, tisto občestvo, ki bo ostalo
preko smrti.

• za † Lojzko Persič in vse iz njene
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•
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družine, p. n. Črniče 25
za † Benjamina in vse †† Valič, p.
n. Črniče 25
za † Emila in vse †† Leban, p. n.
Črniče 25
za † Bernardo Koron, p. n. Črniče 25
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji in dušam v vicah, p. n. Črniče 25
za † Danila Cigoja, Malovše 37
za pok. Mirka Ravnika, p. n. Kamnje (opravljena v Kopru)
v zahvalo za življenje in priprošnjo
za srečno rojstvo, Malovše 38
za †† starše in brata, p. n. Malovše 38
v priprošnjo in zahvalo Svetemu
Duhu, Kamnje 6a
za vse †† Štrancar, Gojače 3a
za †† Bratina in † Marinko Gerljevič, p. n. Gojače 3a
po namenu, Vrtovin 89 (5 maš)
za † Zorko Brankovič, p. n. Črniče 24
za † Marjana Fišerja, Črniče 24
za † Kazimirja Bavca Črniče 69g
za † brata in sestro, Skrilje 36
za †† Lozar, Vrtovin 124

•
•
•
•
•
•
• za †† Bratina, Vrtovin 17

HVALA
za vaše darove. V nedeljo in na
vse svete ste v Črničah darovali
373,80, v Kamnjah 520,70, v Skri- »Domača naloga«
ljah 304,80, v Vrtovinu 331,10.
Z letošnjo zahvalno nedeljo se doma
naučimo molitev pred jedjo (zadaj) in
jo vpeljemo.

