Nameni svetih maš:
ponedeljek, 27. 10., KAMNJE ob 18.30
Sabina Avilska,
za † Darka Slejka,
mučenka
Potoče 2, 8. dan

GOJAČE ob 18.00
za † Nado Ipavec,
p. n. Gojače 39a

torek, 28. 10.,
VRTOVIN ob 18.30
Simon in Juda Tadej, za † Srečka in Zdravka
apostola
Lisjaka, Vrtovin 10c

ČRNIČE ob 18.00
za †† Mikuž,
p. n. Črniče 29

sreda, 29. 10.,

MALOVŠE ob 18.00
za †† Marico, Lenarta in
Verico Čermelj,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 18.00
za †† Franja in †† starše
Mikuž in Ušaj, p. n. Črniče 27a
od 17.30 priložnost za spoved

Ermelinda,
devica

od 18.00 priložnost za spoved
ni svete maše

četrtek, 30. 10.,

Marcel,
mučenec

KAMNJE ob 18.30
za † Valerijo Lozar,
Kamnje 10a
od 18.00 priložnost za spoved

petek, 31. 10.,
Volbenk,
škof

SVETI PAVEL ob 15.00
RAVNE ob 18.00
za vse †† padle in dobrotnike za žive in †† dobrotnike
cerkve sv. Pavla
od 14.30 priložnost za spoved (zunaj)

sobota, 1.11.,
VSI SVETI

od 7.15 priložnost za spoved
SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77
molitev na pokopališču

VRTOVIN ob 10.00
za †† Jelico in Franca
Čermelja, Vrtovin 89

nedelja, 2. 11.
SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

ČRNIČE ob 9.00
za † Adelo Cigoj
p. n. Malovše 30
ČRNIČE ob 14.00
molitev (ob 13.45 na vojaškem)
na pokopališču

molitev na pokopališču

MALOVŠE ob 15.00
molitev na pokopališču

KAMNJE ob 15.00
za †† Rustja in Lozar, Kam. 55

GOJAČE ob 15.30
molitev na pokopališču

molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju MOLIT VE Z A R AJNE .

ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju MOLIT VE Z A R AJNE .

SKRILJE ob 7.30
za † Magdaleno Kalin,
Skrilje 70c
KAMNJE ob 10.30
za duše v vicah

ČRNIČE ob 9.00
za Venčeslava Cigoja,
p. n. Malovše 38
za župnijo

 Za konec
STRAH – Moški vstopi v zobozdravstveno ordinacijo in se prestrašeno usede na stol. »Nikar se ne bojte, nič hudega
vam ne bom storil,« ga tolaži zobozdravnik. »Hranite svoje lepe besede za koga drugega! Tudi sam sem zobozdravnik!«
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Utrujeni od ljubezni
Tisti
čas
so farizeji slišali,
da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali
na enem kraju.
Eden izmed njih,
učitelj postave,
ga je preizkušal
z vprašanjem:
»Učitelj, katera je
največja zapoved
v postavi?«
Rekel mu je:
»Ljubi Gospoda,
svojega Boga, z
vsem srcem, z vso
dušo in z vsem
mišljenjem. To je
največja in prva
zapoved. Druga pa
je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe. Na teh dveh
zapovedih stoji
vsa postava in
preroki.«
(Mt 22,34–40)

Odlomki Božje besede
na praznik vseh svetih
1. berilo: Raz 7,2–14
2. berilo: 1 Jn 3,1–3
evangelij: Mt 5,1–12

Manjša skupina staršev je župniku pred pripravo na birmo rekla: »Povejte nam točno, kaj je treba narediti, da izpolnimo pogoje.« Tisto leto so vse natančno izpolnili. Tudi k bogoslužju so
prihajali. Na koncu so se oboji, starši in župnik, oddahnili, da je
še ena zadeva izpolnjena in pospravljena pod streho. Po velikem
projektu zakramenta ljubezni so potrebovali dopust.
Vendar je težava birme samo vrh ledene gore življenja vernikov moderne dobe. V zanko smo potegnjeni vsi, tudi duhovniki
in vsi tisti, ki vendar želimo ohraniti in živeti vero: tako zelo smo
ljubili Boga, da potem potrebujemo dopust.
»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi« (Jn 14,15).
Vzgojeni smo tako, da te besede največkrat razumemo moralistično: moram ljubiti.
Bila je odličnjakinja. Vsa leta je skupaj z mamo izpolnjevala
vse dolžnosti do pičice. Z nedeljo birme pa so se vrata do bogoslužja tesno zaprla. Sošolec je bil »problematičen«, težave so
bile z njim in s starši. Ni izpolnil vseh dolžnosti. Doma je bilo vse
narobe. Toda v nepopolnih, vendar nesamozadostnih srcih je še
bil prostor za Kristusa. Z birmo je Bog postal njihov odrešenik.
Ljubezen do Boga jih ni utrudila. Prebudila jih je in jim začela
dajati vsakdanjo moč za življenje.
»Če me ljubite …« razumemo, kot da lahko Bogu z zapovedmi dokažemo, da ga ljubimo. Ali pa, da z zapovedmi pridemo
do ljubezni. »Katera je največja zapoved?« V tem vprašanju se
skriva človeška lenoba. Judje so že od prej vedeli, da je ljubezen
do Boga na prvem mestu. Toda zamešali so vrstni red. In tudi
mi smo ga zamešali. Zapoved »Ljubi Gospoda,
svojega Boga z vsem …« smo zamenjali z »bodi
priden«. In ko boš dovolj priden pred Bogom in
pred ljudmi, boš lahko brez skrbi. Boga ne boš
več potreboval. Tudi ljudi ne boš več potreboval. Boga ne boš več ljubil, ampak ga boš »rabil«. Drugega človeka ne boš ljubil, ampak ga
boš tako ali drugače rabil. Tudi otroka oče ali
mati ne bo v globini ljubil, ampak ga bo prikrito rabil ali rabila zase. Duhovnik vernikov
ne bo v globini ljubil, ampak jih bo rabil zase.

Jezus odgovori na to lenobno vprašanje in spomni, da gre za prvo zapoved,
spomni na vrstni red. Ko boš začel ljubiti Boga, boš lahko izpolnjeval zapovedi.
Kajti brez zapovedi se pogrezaš in zapovedi niso lahke. Če boš pa hotel iti obratno
pot, se boš prej ali slej utrudil. Potreboval
boš vedno več pravil in predpisov.
Hotel si od začetka vestno ljubiti ženo,
toda naletel si na nerazumevanje. Hotela
si ljubiti moža z vsem srcem, toda kmalu te je začelo marsikaj motiti. Hotel si
ljubiti vse sodelavce, toda pričakala te
je krivica. Kot nono ali nona hočeš ljubiti
»ta mlade«, toda oni so šli po drugačnih
poteh, kot bi hotela tvoja ljubezen ...
Kristus je človeka ljubil do konca, doživel je hinavščino, nasilje in smrt. Toda
zmogel je ne zato, ker je bil junak, ampak
zato, ker je bil z Očetom. On sam je živel
najprej prvo zapoved. Vedel je, da lahko
ljubiš samo, ko si najprej ljubljen. Ljubil
nas je z Očetovo ljubeznijo in s tem smo
bili rešeni. Samo ljubezen med Očetom in
Sinom seže onstran groba. In samo zato
se Kristus tudi danes ne utrudi.
Bog ni »priden«, samo zato se nas ne
naveliča. Obrni vrstni red pa ne boš potreboval dopusta zaradi ljubezni ne zaradi naveličanosti.

ZAKRAMENT SPRAVE
Možnost za spoved ob prazniku vseh
svetih in vernih duš bo med tednom
pred sveto mašo.
PRAZNIK VSEH SVETIH
Poskrbimo za lepo in
krščansko obhajanje
praznika vseh svetih
in vernih rajnih.
Molitve in blagoslovi
pokopališč bodo kot
običajno že na dan
vseh svetih. V Črničah bo ob 13.45 najprej kratka molitev in blagoslov pred vojaškim pokopališčem.
Poskrbimo, da ta dan ne bo postajal vedno bolj poganski. To je dan svetih, ki
so v Kristusu že premagali smrt in vsako
temo in usodo.
MOLITEV ZA RAJNE
Ohranimo in poživimo navado, da se na
večer pred dnevom vernih rajnih zberemo v vseh naših cerkvah ob 18. uri
pri skupni molitvi rožnega venca, še posebej za tiste, za katere nihče ne moli.
Na molitev za rajne nas spominja tudi
zvonjenje.

VEČERNE MAŠE
bodo odslej ob 18.00 in ob
b 18.30.
8 30
Danes popoldne ob 16. uri bo v Spodnji
Idriji diakonsko posvečenje Blaža Lapanja (lanskega ceremoniarja v Kamnjah).
V Logu bo koncert ob 17. uri.

POPOLNI ODPUSTEK
V prvih osmih dneh novembra lahko
prejmemo zase ali za rajne popolni odpustek, ko smo z namenom na pokopališču
ali v cerkvi molili za rajne, opravili zakrament svete spovedi, prejeli sveto
evharistijo, izpovedali vero in namenili molitev po namenu svetega očeta.
Moč odpustka prihaja iz moči zakramentov, od bratov in sester, medsebojne povezanosti, občestva vse Cerkve.

VEROUKA
v tem tednu ni. Veroučenci vabljeni k
zakramentu spovedi.
V Vipavi bodo na gimnaziji v ponedeljek
za učence zadnjih razredov OŠ počitniške delavnice s področja matematike,
kemije, športa in plesa. Več na plakatu
ali spletu.

POGANSKI SIMBOLI
Ne nasedajmo modnemu in zelo nevarnemu obhajanju simbolov noči čarovnic.
Rad bi vas znova opozoril, da na videz
nedolžna uporaba buč in čarovnikih simbolov ni nedolžna stvar za vsakega, ki
je v krstu že sprejel življenje vstalega Jezusa Kristusa. S poganskimi na-

župnik

vadami in simboli sebe in zlasti otroke
nehote znova prepuščamo usodi in jih
zavijamo nazaj v mrtvaški prt.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob dnevu vernih rajnih lahko pri blagoslovu pokopališč in pri molitvi za rajne v cerkvah darujete za svete maše
za pokojne, za katere nihče ne moli.
Svete maše po namenu so opravljene
doma ali drugje novembra in vse leto.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
za pokojne bo v petek ob 15. uri.
PRAZNOVANJE
ZAKONSKIH JUBILANTOV
Na zahvalno nedeljo, 9.
novembra, se bomo v Črničah spet skupaj zahvalili
in se veselili z vsemi, ki letos praznujete 5., 10., 15., … 50. … obletnico poroke. Zaradi števila se prijavite na 040
888 420 ali na župnijski e-naslov. V Kamnjah bo praznovanje 28. decembra.
PREJEMANJE SVETEGA OBHAJILA
S prejemanjem svetega obhajila hranimo
pri krstu sprejeto Božje življenje in se
telesno združujemo z vstalim Kristusom.
V primeru, ko odrasli ne
morete prejeti svetega
obhajila in pridete z otrokom ali sami pred duhovnika ali delivca, lahko tudi
vi z znamenjem (kazalec na ustih ali na
prsih prekrižane roke) nakažete in prejmete samo križ na čelo.
Obhajila ne moremo prejeti bodisi začasno, ko nismo pripravljeni, ali ga ne
morete zaradi zakramentalno neurejenega zakona. Narobe je, če k obhajilu
pristopimo le zaradi lepšega ali zgolj iz
navade. Hostija ni le simbol, ampak je
resnično vstalo telo Jezusa Kristusa.
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti prvega ali drugega
otroka, računajte na začetek priprave v
torek, 4. novembra, ob 20. uri v Vipavi.

DUHOVNA OBNOVA ZA ČLANE ŽPS IN ŽGS
Člani župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov ste vabljeni, da se udeležite
duhovne obnove in srečanja, ki bo v soboto, 8. novembra, od 9. do 13. ure v
Vipavskem Križu.
ŠOLA ZA ANIMATORJE
Devetošolci in prvoletniki, vabljeni, da
se prijavite (do 10. novembra) na šolo za
animatorje pomočnike na Sveti Gori od
21. do 23. novembra.
Prijavite se lahko preko spleta (www.drustvo-skam.si/ssa/prijavnica) ali preko župnije.
BIRMANCI
Starši ste se v glavnem
lepo odzvali na predlog,
da bi se v skupinah mesečno pripravljali na birmo
tudi po domovih. To je zelo
dragoceno, saj je uvajanje v krščansko življenje najbolj vezano
na domače okolje in ne na »učilnico«. Ta
srečanja naj bodo čim bolj konkretna in
hkrati preprosta. Teorijo se učimo skozi
krščansko življenje. Tako bo prvo mesečno sobotno srečanje novembra v Vrtovinu in Malovšah. Tema bo odnos do smrti,
krščanski pogreb, slovo od rajnega, kropljenje, molitev za pokojne, obiskovanje
pokopališč.

Pred nami je:
• sobota, 8. 11., duhovna obnova za ŽPS in
ŽGS v Križu;
• sobota, 8. 11. Stična diha za mlade v Vipavi;
• zahvalna nedelja, 9. 11., praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah;
• petek, 14. 11. filmski večer za mlade z gostom Andražem Arkom;
• sreda, 26. 11., gostja Zdenka Zalokar Divjak (ob 17. uri v Kamnjah).
•

