Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 11., KAMNJE ob 18.30
Leon Veliki,
za † Miroslava Petrovčiča,
papež
Kamnje 38

GOJAČE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu,
p. n. Gojače

torek, 11. 11.,
Martin iz Toursa,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Mimico Černigoj,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
za pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sreda, 12. 11.,
Jozafat,
duhovnik

SKRILJE ob 18.30
za † Jožeta Pahorja,
Skrilje 53

MALOVŠE ob 18.00
za † Lenarta in †† starše,
Gojače 36

četrtek, 13. 11.,

Stanislav Kostka,
redovnik

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Vodopivec
in Jožko Krašna, Kamnje 10

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Koron in Valič,
p. n. Črniče 4

petek, 14. 11.,
Nikolaj Tavelić,
mučenec

VRTOVIN ob 8.00
za † Stanka Šateja, umrl
v Milanu, p. n. Vrtovin 58

RAVNE ob 18.00
za † Franca Košuta
in †† iz družine, Ravne 9a

sobota, 15.11.,

SVETI PAVEL ob 7.00
za žive in †† dobrotnike
cerkve

ČRNIČE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu
in Materi Božji v zahvalo,
Črniče 1a

Albert Veliki,
cerkveni učitelj
nedelja, 16. 11.
33. NEDELJA
MED LETOM,
Gertruda (Jedrt,
Jerica),
redovnica

KAMNJE ob 7.30
za †† Vodopivec,
Kamnje 2a
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožico in Stanka
Mustra, Vrtovin 7

ČRNIČE ob 9.00
za † Albina Ušaja,
p. n. Črniče 56
za župnijo

 Za konec
POTRDILO – »Gospod doktor, potrebujem potrdilo o nezmožnosti za delo.« »Ja, kaj vam pa manjka?«
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posvetitev lateranske bazilike,
zahvalna nedelja

9. novembra 2014
št. 45

Naša prihodnost v telesu
In naredil je iz vrvi
nekak bič in vse izgnal iz templja, ovce
in vole; menjalcem
je raztresel denar in
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa je
rekel: »Spravite to
proč, in iz hiše mojega Očeta ne delajte
tržnice!« In njegovi
učenci so se spomnili, da je pisano:
»Gorečnost za tvojo
hišo me razjeda.«
Tedaj so se oglasili
Judje in mu rekli:
»Kakšno znamenje
nam pokažeš, da
smeš tako delati?«
Jezus jim je odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh
ga bom postavil.«
Judje so tedaj rekli:
»Šestinštirideset let se je
zidal ta tempelj
in ti ga boš postavil
v treh dneh?« On pa
je govoril o templju
svojega telesa.
(Jn 2,15–21)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Prg 31,10–31
2. berilo: 1 Tes 5,1–6
evangelij: Mt 25,14–30

Nekdo mi je dejal: »Zakaj pobožni ljudje ne naredite raje
preproste cerkve ali postavite samo šotor in namesto za zidove daste denar raje za uboge?« Saj res: zakaj sploh potrebujemo zidane cerkve? Včasih slišimo kritike – lahko jih
obrnemo v spodbudo, da se vprašamo o tem.
Res je narobe, če dajemo prednost zidovom in ne vlagamo
v človeka. Toda še huje je, ko človeku prinesemo na pladnju
vse najboljše na tem svetu, oropamo pa ga tistega, za kar je
rojen in kamor je namenjen. Od vsega začetka so kristjani
zidali cerkve zato, da so jih na zemlji spominjale na nebesa.
Znova in znova so zapuščali dom in vstopali v svetišče ter
se vračali domov. Človeka je stavba spomnila, da je na tem
svetu le na poti. Nebesa pa niso bila nekaj abstraktnega, kot
jih razumemo danes. Življenje med tednom ni bilo ločeno od
življenja z Bogom. Hudo je, če človek sredi dela ali sredi pomanjkanja ne ve, čemu živi. Naša pot pelje v Kristusovo telo.
To je edina Očetova hiša. Ko se je Kristus utelesil, umrl in bil
obujen od mrtvih, je zamenjal stari tempelj. Zato Jezus pove
naravnost: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Človek bo šel preko smrti samo, če bo postal del telesa.
Angeli lahko živijo z Bogom brez snovi, brez telesnosti. Človek pa se brez telesa dokončno z Bogom ne more združiti.
Toda ta telesnost bo popolnoma drugačna, preobražena.
Tako kot je popolnoma preobraženo Jezusovo zemeljsko telo.
Zato so tudi cerkve preobražene. Ko je
bila med ljudmi vera živa, so jih namenoma gradili drugačne od drugih zgradb.
Ko vera postane samo še religija, jih
začnemo primerjati z običajno tostransko zemeljsko lepoto. V pozlačenih predmetih ne vidimo več preobražene snovi, ampak le še okras.
Cerkve razumemo in uporabljamo tudi
v druge namene. Lahko se začnemo z
njimi hvaliti, ponašati, ali pa iz njih delati
»tržnico«, prostor druženja, zgolj kultur-

ni hram. Iz bogoslužja delamo zanimive predstave, da bi bolj pritegnili ljudi.
Zato je Jezus edinkrat v evangeliju vzel
bič in celo »uporabil silo«. Res je hudo,
ko svetišče ni več Očetova hiša. Ko ne
verjamemo več v vstajenje naših teles,
potem tudi cerkev kot stavba nima več
pomena. Potem začnemo tudi kristjani
življenje po pogansko deliti na duhovne vrednote in gmotne dobrine. Kar so
predniki v živi veri s trudom združili, mi
spet delimo.
Spomin posvetitve »matere cerkva«
na letošnjo zahvalno nedeljo je kot nalašč, da se zahvalimo za to, kar imamo.
Za utelešeno vero naših prednikov. Raje
so se odrekli svojemu ugodju in dali
prednost lepoti, skupnemu svetišču,
spominu na končni dom. Verska vzgoja otrok se je imela kam prijeti. Človek
brez lepote ne more dolgo živeti, tudi če
ima vsega drugega v obilju.
»Tako težko zberem misli, ko sem pri
maši,« slišim večkrat. Da, pri maši velikokrat miselna pozornost potuje k
ukvarjanju z drugimi: kdo je s kom, kakšen je, kako se obnaša, kaj dela, kdo je
s kom skregan …? Ali pa s seboj: zakaj
sem še tak, zakaj se ne morem spremeniti, zakaj …? Tvoja ljubezen pri maši še
ni utelešena. In ker ni utelešena, še ni
postala lepota. Skupaj pridemo v zidano
cerkev, da bi tudi naš odnos z Bogom
postal preobražen.
Ne trudimo se biti pri bogoslužju združeni samo v mislih ali samo v čustvih,
brez stika. Bodimo tam s telesom. Kristus sam je tam z nami na tak način in k
tebi v obhajilu prihaja s telesom.
župnik

SREČANJE ZA STARŠE
V KAMNJAH
V sredo ob 20. uri
vabim na krajše srečanje vse starše
letošnjih veroučencev prvošolcev
in drugošolcev. Potrudite se za
obisk, končali bomo ob 20.45.
FILMSKI VEČER
V petek zvečer bo
med nami gost za
mlade Andraž Arko,
duhovnik frančiškan
iz Ljubljane. Mladi vabljeni na filmski večer.
Začel se bo že ob 18.
uri v župnijski dvorani
v Kamnjah. Kdor ne more, se lahko
pridruži pozneje, vse do pribl 21.30.
Vabljeni tudi devetošolci in že »večji
mladi«. Ob hollywoodskih proizvodih
nas bo ob predvajanju filmov na zelo
zanimiv način seznanil z govorico,
ozadji in sporočili sodobne filmske
govorice.
DELOVNO DRUŽENJE
NA SVETEM PAVLU

V soboto vabljeni na Sveti
Pavel. S skupnimi močmi
bomo počistili
okolico, žagali in spravljali že odbrana drevesa ter grmovje.
Ob 8.30 bo sveta maša, kdor more,
se pridruži, po njej začnemo z delom. S seboj prinesite kakšno orodje
(grablje, žage, lopate, rokavice …) in
lahko kakšen priboljšek za skupno
mizo. (V slabem vremenu odpade,
sveta maša bo ob isti uri v Vrtovinu.)

HVALA!
Ob zahvalni nedelji se vam skupaj z
g. Aleksandrom Lestanom zahvaljujeva za vse, kar prejemava od vas.
Hvala za darove in za vsakršno
podporo, spodbudo in sodelovanje.
Hvala za vašo dragoceno molitev, ki
daje moč našemu poslanstvu.
ŠOLA ZA ANIMATORJE POMOČNIKE
Nekaj se vas je prijavilo; še je prostor in do četrtka se še lahko pridružite, če bo prostor.
NOVOLETNO SREČANJE MLADIH
Do 21. 11. se je še možno prijaviti
na letošnjo novoletno srečanje, ki
bo od 29. decembra do 2. januarja
v Pragi. Več informacij in prijave na
www.drustvo-skam.si
IN ŠE ENA SVEŽA
PRILOŽNOST ZA MLADE:
Ime: Vikend za fante. Vikend za punce.
Namen se dotika identitete: živeti
ženskost in moškost.
Cilje postavljamo v prioriteto: iz dejavnosti in doživetij priti do spoznanj.
Dejavnosti - izkusiti preizkušnje in
aktivnosti, ki krepijo fantovsko/dekliško identiteto.
Doživljajski - doživeti, da mi je lepo,
ko živim kot fant/kot dekle.
Spoznavni - spoznati lepoto svoje identitete, kot si jo je zame zamislil Bog.
Kdaj: od 28. do 30. novembra; začetek
ob 17. uri, sklep ob 11. uri s sveto mašo.
Voditelji: duhovniki ŠOM in mladi zakonci Marko Rijavec in Martina Grmek,
Tomaž Kete in Urban Kobal ter drugi.
Kraj zbiranja: Klanec pri Kozini.
Cena: 25€, ki se plača na vikendu.
Prijave skupin ali posameznikov do
23.11. na rimar82@gmail.com

ZAHVALA ŠKOFA JURIJA
Letošnja zahvalna
nedelja sovpada s
praznikom posvetitve
lateranske
bazilike v Rimu,
ki je 'Mati in Glava vseh Cerkva v
mestu in v svetu.' Ko se torej zahvaljujemo Materi in Glavi vseh Cerkva,
je nadvse primerno, da izrečemo svojo zahvalo tudi naši krajevni Cerkvi
v vseh njenih skupnostih in njihovih
dejavnostih, vsem bratom in sestram
naše škofijske družine, bližnjim in
daljnim, znanim in manj znanim.
Msgr. Jurij Bizjak, koprski škof.
Ob zahvalni nedelji se želimo v imenu
Škofije Koper zahvaliti tudi vsem vernikom za vse njihove darove, molitve
ter požrtvovalno in nesebično delo v
naši krajevni Cerkvi. Zahvaljujem se
vsem, ki ste namenili del dohodnine
(0.5%, kot je to zakonsko določeno)
za namene naše škofije. V letu 2014
smo tako prejeli dar v višini 9.500€,
ki smo ga namenili v solidarnostni
sklad, za pomoči potrebnim. Letos pa
bomo del darov namenili za gradnjo
novega škofijskega arhiva v Kopru in
za pomoč ubogim, ki potrkajo na škofijska vrata.
Še naprej bomo hvaležni, če boste
v dohodninski napovedi izrazili svojo
voljo, in del dohodnine, kakor omogoča zakon, namenili škofiji. Kdor želi
oddati del dohodnine, naj na 6 strani
dohodninskega obrazca vpiše davčno
številko Škofije Koper 81585217 in
delež donacije 0,5 odstotka. Podrobnejša navodila so na škofijski spletni
strani (kp.rkc.si/vsebina/dohodnina).
škofija Koper

