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, 15. 11,

KAMNJE ob 19.00

torek, 16. 11.,

VRTOVIN ob 18.00

sreda, 17. 11,

GOJAČE ob 19.00

Albert Veliki,
škof, cerkveni učitelj

za † Miroslava Petrovčiča, Kamnje 38

za zdravje in srečno vožnjo, Vrtovin 48a

Marjeta Škotska,
kraljica

za † Miroslava Jeriča, 8. dan

Elizabeta Ogrska,
redovnica

četrtek 18. 11.,

KAMNJE ob 19.00

petek, 19. 11.,

ČRNIČE ob 19.00

sobota, 20. 11.,

SKRILJE ob 8.00
ob 20.00 večernice na Zoomu
za †† Ivana in Stano Jagodič, Trst, pokopana v Skriljah

NEDELJA
KRISTUSA KRALJA,
21. 11.,

KAMNJE ob 7.30

Maver Poreški,
škof;
začetek tedna Karitas

za †† Avgusta in Marijo Čibej, Ravne 16

za † Draguško Stibilj, Vrtovin 21, 1. obl.

Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

v Črničah večerna adoracije od 21. do 22.00

Neža Asiška,
devica

za †† starše in vse †† Bovcon, p. n. Gojače 3c

Edmund,
kralj

za † Makso Mermolja, Skrilje 2b

ČRNIČE ob 9.00

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.
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V MUZEJU – Muzejski uslužbenec okara šolarja: »Ne smeš sedeti tukaj. To je stol
Marije Terezije.« »Ni problema,« odvrne šolar, »ko bo ona prišla, bom takoj vstal.«

Strah
»Od smokvinega drevesa pa se naučite …« Tisti, ki se je v
življenju naučil zaupati, tisti premaguje strah. Odlomke pro»Od smo- ti koncu leta marsikdo sliši, kot da nas Božja beseda vzgaja
tako, da bi se bali. Da bi nas prihodnji dogodki s strahom prikvinega
drevesa pa vedli bliže Bogu.
se naučite
A je ravno obratno. Ko gledaš »smokvino drevo«, že lahko
priliko: Ka- vidiš poganjke. Nekdo v teh sivih novembrskih dneh ob mračdar posta- nih dnevnih novicah čuti le tesnobo. Nekdo drug pa skozi to
ne njegova sivino že zre poganjke novega življenja. Tisti, ki je z zaupaveja že
njem premagal strah.
mužévna
Zaupati pa ne moreš kar v nekaj. Zaupaš lahko nekomu.
in poganja
Dokler
zaupaš le govoricam, teorijam, mnenjem, še vedno v
liste, veste,
sebi
nosiš
strah. Ko začneš zaupati nekomu, ki te ljubi, strah
da je popostaja
prozoren.
Začneš videti skozi videz. Na smokvinem
letje blizu.
drevesu
že
prepoznaš
sok in novo življenje.
Tako tudi
vi: Ko boste Slišal sem pogovor med dvema mamama. »Kako lahko prevideli, da
neseš, da imaš hkrati toliko odraščajočih otrok? Mene je za
se to dogamoja dva vedno bolj strah, kako ju
ja, védite,
bomo spravili v ta svet.« Tako je deda je blizu,
lila svojo stisko. Druga ji je razložipred vrati.
la, da se je z vsakim otrokom vedno
Mr 13,28–29
bolj naučila zaupati. »Jaz sem se
spremenila, ne oni. To je bistveno.
Jaz sem začela zaupati. In z možem sva se začela več pogovarjati
o naju in manj o otrocih. Sad tega
Odlomki Božje
je, da naju ni več tako strah. Pogobesede
sto sva imela izbruhe jeze in videla,
na naslednjo
do so bili največkrat posledica tega
nedeljo
Dan 7,13–14
strahu v nama. Najmanj, kar otroci
Raz 1,5–8
potrebujejo, je naš strah.«
Jn 18,33–37

Nekaj podobnega se lahko zgodi z
nami kristjani v tem svetu. Kristus
te kliče, da usmeriš pogled naprej,
skozi meglo. Nedelja revnih je. Sodobna revščina ni le v pomanjkanju
sredstev za življenje, ampak tudi
osamljenost in pritajen strah. Strah
nas lahko osami. In osamljenost
sredi družine je pogosto revščina v
naših krajih. Vsak teden lahko komu
pomagam, da bi drugače gledal na
prihodnost. Vsak teden se lahko učimo gledati luč v temi. Vsak teden se
lahko učimo gledati poganjke na vejah smokvinega drevesa.
župnik

VAROVANJE ZDRAVJA
12. novembra so potrjena sveža navodila.
PCT pogoj za starejše od 12 let. S seboj imejmo potrdilo in osebni dokument.
– Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za
potrebe svoje udeležbe v izobraževanju (npr. osnovne in srednje šole), se
šteje, da za udeležbo pri sveti maši
izpolnjujejo pogoj PCT.
– Obvezna je uporaba ustrezne maske (kirurške ali FPP2). Maske iz blaga
ne zadoščajo.
– Razdalja med udeleženci najmanj
1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).
Nikakor pa ni omejitev za osebno in
skupno molitev. Razmere in stiske
mnogih ljudi bi nas lahko spodbudile,
da bi dali večji deleže za pogovor z
Bogom. Bog nam vsak teden podarja
novih 168 ur.

STARŠI
Veroučne skupine višjih razredov in
prvošolcev bodo ta teden na daljavo.
Po dogovoru tudi skupine, ki bodo v
karanteni.
STREŽNIKI
Glede na razmere zaenkrat ne bomo
imeli sprejema novih strežnikov pri
nedeljski maši. Vseeno pa lepo vabim, da pridete sami med tednom in
se bomo kratko po maši pripravljali.
Res vabim vse otroke, ne glede kateri razred obiskujete.
KRST OTROK
V nedeljo bo
prejela sveti
Vodopivec hči
Monike. Njeno
poročamo v molitev.

v Kamnjah
krst Breda
Gregorja in
družino pri-

SVETE MAŠE
Ponovno sprejemam, vendar zaenkrat le po eno mašo, druge pa prosim, če jih lahko naročite za oddajo
g. Lestanu ali drugam. Sedaj vam
sporočim tudi datum, kdaj bo G. Lestan mašo opravil v Šempetru.
Opravičujem
se
vsem, ki ste že poleti ali prej naročili
mašni namen in še
niste prišli na vrsto.
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.

PRIČEVANJE MATEJE KOLIĆ
Med nami je bila na župnijskem
misijonu. Leta 2018 je v letalski
nesreči v Bovcu njena družina izgubila moža in očeta šestih otrok.
Že sedaj vabljeni na pričevanje na
daljavo po Zoomu v petek, 26. novembra, ob 20. uri. Prijavite se na
spletni strani.
HVALA
za vaše darove. Na zahvalno nedeljo ste darovali v Črničah 246 evrov,
v Kamnjah 333,20 evra, nabirki smo
oddali naprej za potrebe škofije.

Iz poslanice papeža Frančiška
ob 5. svetovnem dnevu ubogih

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. (...)
Želim si, da bi se Svetovni dan revnih,
ki je prišel do pete obletnice, mogel
vedno bolj zakoreniniti v naše krajevne
Cerkve in se odpreti evagelizacijskemu
gibanju, ki srečuje reveže tam, kjer so.
Ne moremo čakati, da bodo potrkali
na naša vrata, nujno je potrebno, da
pridemo do njih v njihovih domovih, v
bolnišnicah, v domovih za ostarele, na
cestah in v temnih kotih, v katerih se
včasih skrivajo, v zavetiščih in v sprejemnih centrih… Pomembno je razumeti, kako se počutijo, kaj doživljajo
in kakšne želje imajo v srcu. Žalostne
besede don Prima Mazzolarija sprejmimo za svoje: »Prosil bi vas, da me ne
sprašujete, če obstajajo revni ljudje,
kdo so in koliko jih je, ker se bojim, da
takšna vprašanja predstavljajo raztresenost ali pretvezo, da se izognemo
natančnemu glasu vesti ali srca. […]
Ubogih nisem nikoli štel, ker jih ni mogoče prešteti: ubogi se objemajo, ne
preštevajo« (“Adesso” št. 7 – 15 april
1949). Ubogi so med nami. Kako evangeljsko bi bilo, če bi lahko z vso resnico
rekli: tudi mi smo ubogi, ker nam bo
samo tako uspelo, da jih bomo zares
prepoznali in bodo postali del našega
življenja in sredstvo odrešenja.

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 »Domača naloga«
bi ga udejanjili s tem, da bi se po- Vztrajamo z molitvijo (zadaj ali drugo)
dali na pot blagrov. Ne gre za to, da pri jedi in jo vpeljemo kot stalnico.

