Nameni svetih maš:
ponedeljek, 3. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

KAMNJE ob 18.30
za zdravje,
Potoče 55

GOJAČE ob 18.00
za †† Milana, Jožefo in Nevo
Gerljevič, p. n. Gojače 21

torek, 4. 11.,
Karel Boromejski,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za †† Marijo Štrukelj in Milko
Kandus, Vrtovin 10c

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ipavec,
p. n. Črniče 9

sreda, 5. 11.,
SKRILJE ob 18.30
Zaharija in Elizabeta, za duše v vicah,
starši Janeza K.
p. n. darovalcev
četrtek, 6. 11.,
Lenart,
opat

KAMNJE ob 18.30
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a

ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožefo, Edvarda
in Valentino Leban, p. n. Italija

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožeta Šateja,
Vrtovin 80

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. Črniče 24
od 18. ure spoved, po maši češčenje od 17. ure spoved in češčenje

prva sobota, 8.11., SKRILJE ob 8.00
Elizabeta od Svete
po namenu,
Trojice, redovnica
Skrilje 50
od 7.30 spoved in češčenje
nedelja, 9. 11.
POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE
zahvalna nedelja

VRTOVIN ob 7.30
za †† starše Jamšek,
Vrtovin 127
KAMNJE ob 10.30
za †† Vodopivec,
Kamnje 2b
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MALOVŠE ob 18.00
za †† Stanka in Angelo Rebek
ter †† iz družine, Malovše 12

od 18.15 spoved, po maši češčenje

prvi petek, 7. 11.,
obletnica posvetitve
koprske stolnice

spomin vernih rajnih

RAVNE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 9.00
za †† Lojk,
p. n. sorodnikov
za župnijo in zakonske
jubilante
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

Pred nami je:
• petek, 14. 11. filmski večer za mlade z gostom Andražem Arkom;
• sobota, 15. 11. delovna sobota na Svetem Pavlu, čiščenje oklice, redčenje gozda.
• sreda, 26. 11., gostja Zdenka Zalokar Divjak (ob 17. uri v Kamnjah).

 Za konec
ODVETNIK – Odvetnik po izreku sodbe vpraša stranko: »No, zdaj, ko ste oproščeni, mi povejte, ste ukradli tisti
avto?« »Potem ko sem poslušal vaš zagovor, začenjam verjeti, da ga nisem.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Kako zdržati
Vse, kar mi Oče
da, bo prišlo k
meni; in kdor
pride k meni, ga
nikoli ne bom zavrgel, kajti nisem
prišel iz nebes, da
bi uresničil svojo
voljo, ampak voljo
tistega, ki me je
poslal. To pa je
volja Očeta, ki me
je poslal, da nič
od tega, kar mi je
dal, ne izgubim,
marveč poslednji
dan vse to obudim. Volja mojega
Očeta je namreč,
da ima vsak, kdor
gleda Sina in veruje vanj, večno
življenje; in jaz
ga bom poslednji
dan obudil.«
(Jn 6,37–40)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: Ezk 47,1–12
2. berilo: 1 Kor 3,9–17
evangelij: Jn 12,13–22

Trije ljudje so se znašli ob deroči reki. Nujno so morali priti na
drugo stran. Vsi trije so molili. Prvi, prebrisan veletrgovec, je pokleknil in prosil Boga: »Gospod, daj mi poguma, da se vržem v te
nevarne vode. Na drugi strani me čakajo pomembni posli, mudi
se mi.« Malo se je obotavljal, nato je skočil. Reka ga je odnesla.
Drugi, izkušen vojak, poštenjak, močnega duha, se je po vojaško vzravnal in molil: »Gospod, daj mi moči, da premagam to
oviro. Premagal bom to reko, moje geslo je vedno 'boj za zmago'.« Pogumno je stopil v vodo, a tok je bil močnejši od njega.
Tretja je bila žena. Doma so jo čakali mož in otroci. Tudi ona
je pokleknila in zaupno molila: »Gospod, pomagaj mi. Daj mi
nasvet in modrost, kako naj prečkam to nevarno reko.« Ko je
vstala, je nedaleč stran opazila pastirja, ki je pasel čredo ovac.
»Je kje mogoče prečkati to reko?« ga je vprašala. »Deset minut
od tod, za tisto skalo, je most,« ji je odvrnil pastir.
Včasih je potrebno le nekaj ponižnosti in nekdo ti pokaže pot
rešitve. Podobno je pri osebni veri, veri v vstajenje. Le nekaj
ponižnosti zadostuje za odločilni odgovor na vprašanje, kaj je po
smrti, katera religija ali katera modrost nam bo dala odgovor na
vprašanje, kako lahko pridemo čez.
Nekoč sem imel dolg pogovor s človekom, ki se je znašel na
težkih križpotjih življenja. Boril se je s seboj. Prej trdna vera v
enega, osebnega Boga in v Jezusovo vstajenje se mu je začela podirati. Obstaja toliko možnih odgovorov. Nič več trdnega
ni našel pri iskanju, kam naj odslej zastavi življenjsko pot. Na
koncu sem mu lahko dejal samo: Veš, v resnici obstaja samo
eno temeljno vprašanje: Ali se lahko rešiš sam ali priznaš, da
potrebuješ nekoga drugega? Ali si pripravljen
priznati, da se do resnice ne moreš dokopati,
ampak daš Drugemu prostor, da vstopi in
ti pokaže pot?
»Kajti nisem prišel iz nebes,
da bi uresničil svojo voljo,
ampak voljo tistega, ki me je
poslal.« Lahko se delamo junake na tej
strani reke. Lahko poskušamo sami tudi
pred Bogom rešiti svojo dušo. Vendar

nas je Kristus rešil smrti ravno s tem, da
tega ni hotel izpeljati sam. Čeprav vseveden in vsemogočen, pusti, da mu Oče
kaže pot. V tem je življenje! Življenje je v
ljubezni, življenje je v odnosih. Kristus ni
postal le eden izmed verskih voditeljev.
Ni hotel ljudem le pokazati poti. On sam
je postal pot. In v tem je velikanska razlika med religijo in vero. »Volja mojega
Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda
Sina in veruje vanj, večno življenje.«
Dokler sem posameznik, sem v smrti,
tudi če sem si nabral že tisoč izkušenj in
tudi če poznam mnoge modrosti sveta.
To je odgovor na vprašanje, zakaj sploh
je vera in zakaj jo »potrebujemo«. Človek je padel v smrt, ker narava ni zdržala odnosa z življenjem Boga. Po naravi
hočemo sami. Po Božje pa svoje življenje lahko do konca zastavim v drugem.
Zato je Kristus našo naravo odživel po
Božje. Kristus je človek, vendar ni več
posameznik, ker Bog ni posameznik. Moji
odnosi z Bogom in z drugimi lahko odslej
do konca zdržijo samo v Kristusu. To je
vera. Zato vera brez ljubezni ni mogoča.
Zato bodo po tem edinem na novo postavljenem mostu v življenje vstopili vsi,
tudi drugače verni, ki le ne bodo trmasto
hoteli s svojo močjo čez reko.
Kako velik je na primer človek, ko na
bolniški postelji v prezgodnji neozdravljivi bolezni zmore to dejanje izročitve! V
takih trenutkih je človek večji od največjih filozofov.
župnik

VEROUK
je spet reden, tudi pevske vaje. Pomagajte pristopiti k zboru še komu.
V petek se dobimo na običajnem
MLADINSKEM SREČANJU, čeprav je
naslednji dan Stična diha, ki je ne velja zamuditi. Delavnice »Popoldne v
Kamnjah« spet jutri od 16. do 18. ure.

VEROUČENCE ponovno spominjam na
zakrament spovedi. Starši pomagajte mladim privzgojiti potrebo po
redni mesečni spovedi. Ne gre predvsem za to, koliko »imamo grehov«,
ampak gre za stik z živim Bogom, ki
se zgodi pri spovedi.
PRIPRAVA NA KRST
Zadnja letošnja priprava staršev na
krst otroka je v torek ob 20. uri v
Župnijskem domu v Vipavi.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Povabljeni k zakramentu sprave in
času, skupaj preživetem pred Najsvetejšim.
BOLNIKE IN STAREJŠE
tokrat tudi v Kamnjah obiskujem že v
petek dopoldne in ne v soboto zaradi
srečanja v Križu.
STIČNA DIHA

Za mlade nekaj
doživetja jesenske Stične tudi v
naši dolini. Pridite v soboto
na festivalsko popoldne. Program se
bo odvijal od 17. do 22. ure na Škofijski gimnaziji. Čaka vas pet zanimivih delavnic, glasbeni predizbor
ter koncert Stična benda. V okviru
koncerta Stična diha se bodo odprla
tudi vrata prostorov regijskega centra za mlade.
DUHOVNA OBNOVA
za člane župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov bo v soboto
dopoldne v Križu. Vabljeni vsi člani, ki lahko pridete. Lani so bili zelo lepi
odmevi.

Ob 9.00 zbiranje v samostanski obednici in predstavitev dneva; ob 9.15
molitev v cerkvi, premišljevanje, delo
po skupinah; 11.20 odmor in kava; ob
13.00 sklep dneva in misel za na pot.
PRAZNOVANJE
ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo praznujemo v Črničah. Vsi,
ki letos praznujete
5., 10., 15., … 50.
… obletnico poroke,
lepo vabljeni k nedeljski maši ob 9. uri in k preprostemu druženju po maši v župnišču.
Zaradi števila se prijavite na 040
888 420 ali na župnijski e-naslov. Ob
vseh današnjih tegobah je pomembno, da se zahvaljujmo in praznujmo
lepoto svetega zakona.
ŠOLA ZA ANIMATORJE POMOČNIKE
Devetošolci in prvoletniki po birmi, ki ste
v tem poletju vstopili
na pot animatorstva,
pridite na ŠAP-Šolo
za animatorje pomočnike v okviru enega vikenda. Družili
se boste z vrstniki z Vipavskega in
od drugod, spoznavali svet animiranja in se ob tem tudi sami zabavali.
Vse to se bo dogajalo na Sveti Gori
od 21. do 23. novembra. Ob prijavi
domačemu župniku vplačate šolnino
15€, bivanje pa vam pokrije župnija.
Rok za prijavo: 10. november.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob dnevu vernih rajnih lahko darujete za svete maše za pokojne, za
katere nihče ne moli. Svete maše po
namenu so opravljene doma ali drugje novembra in vse leto.

VESELJE EVANGELIJA
Iz apostolske spodbude
papeža Frančiška
3. Vabim vsakega kristjana, kjer koli že je,
naj takoj danes obnovi svoje osebno
srečanje z Jezusom Kristusom, ali se
vsaj odloči za srečanje z njim in ga
vsak dan nenehno išče. Ni razloga, da
bi kdo mislil, da to vabilo ni namenjeno njemu, kajti »nihče ni izključen od
veselja, ki ga prinaša Gospod« (Pavel
VI., ap. spodbuda Gaudete in Domino).
Kdor tvega, tega Gospod ne razočara.
Kadar kdo stori majhen korak naproti
Jezusu, odkrije, da je Jezus že pričakoval njegov prihod z odprtimi rokami. V tem trenutku lahko rečemo Jezusu Kristusu: »Gospod, pustil sem se
goljufati, na tisoč načinov sem bežal
od tebe. Potrebujem te. Ponovno me
osvobodi, Gospod. Ponovno me sprejmi v svoje odrešilne roke.« Kako blagodejno se je vrniti k njemu, potem ko
smo se izgubili! Še enkrat ponavljam:
Bog se nikoli ne naveliča odpuščati.
Mi se naveličamo prositi za njegovo
usmiljenje. Gospod, ki nas je povabil,
da odpuščamo »sedemdesetkrat sedemkrat« (Mt 18,22), nam daje zgled:
On odpušča sedemdesetkrat sedemkrat. Vedno znova nas jemlje na svoje rame. Nihče nam ne more odvzeti
dostojanstva, ki nam ga podeljuje ta
neskončna in neomajna ljubezen.
Jezus nam dovoli, da dvignemo glavo
in začnemo znova, z nežnostjo, ki nas
nikoli ne razočara in ki nam more vedno vrniti veselje. Ne bežimo od Jezusovega vstajenja, nikoli se ne vdajmo,
naj se zgodi karkoli. Nič ni močnejše
od njegovega življenja, ki nas žene
naprej!

