Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 11.,
Otmar,
opat

torek, 17. 11.,
Elizabeta Ogrska,
redovnica

sreda, 18. 11.,
Karolina Kozka,
mučenka

četrtek, 19. 11.,
Matilda,
redovnica, mistikinja

petek, 20. 11.,
Edmund,
kralj, mučenec

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 24

GOJAČE ob 18.00
za vse †† Rebek,
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 8.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 18.00
za †† Albina in Albino Ušaj,
p. n. Gojače 56

SKRILJE ob 18.30
za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15

MALOVŠE ob 18.00
za †† Antona in Jožefo Krkoč,
Malovše 6

KAMNJE ob 18.30
v čast svetogorski Materi
Božji v zahvalo, Kamnje 46

ČRNIČE
adoracija od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 18.00
za † Vladimirja Žerjala,
p. n. Črniče 108

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo Božjemu
usmiljenju

RAVNE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev
blagoslov cerkvenih klopi

sobota, 21. 11.,
Darovanje
Device Marije

nedelja, 22. 11.,
NEDELJA KRISTUSA
KRALJA VESOLJSTVA,
Cecilija,
devica in mučenka

SKRILJE ob 11.00
v zahvalo, zlata poroka,
Rajko in Zmaga Troha,
Velike Žablje

ČRNIČE ob 18.00
za † Dragico Podgornik,
Skrilje, p. n. Črniče

KAMNJE ob 7.30
za †† Cvetko in Dušana Slejka, Potoče 2
ČRNIČE ob 9.00
za † duhovnika Marjana Kožlina, p. n. Črniče 65a
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Dušana Lozarja, Vrtovin 25a

33. nedelja med letom
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št. 46/15

Nikoli ne bo trdnih tal
V tistih dneh, po
tisti veliki stiski,
bo sonce otemnelo in luna ne
bo dajala svoje
svetlobe. Zvezde
bodo padale z
neba in nebeške sile se bodo
majale. Tedaj
bodo videli Sina
človekovega
priti na oblakih z
veliko močjo in
slavo. In takrat
bo poslal angele
in zbral svoje izvoljene od štirih
vetrov, od konca
zemlje do konca
neba. Od smokvinega drevesa
pa se naučite
priliko: Kadar
postane njegova
veja že mužévna
in poganja liste,
veste, da je poletje blizu.
Mr 13,24–28

 Za konec
VEDENJE – »Janezek, zakaj si tako poklapan?« »Pri pouku sem se tako grdo obnašal, da je morala učiteljica poklicati v šolo mojega očeta.« »To je pa res neprijetno!« »Ja, ampak to sploh ni vse. Potem je zaradi
očetovega vedenja poklicala še mamo.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Dan 7,13–14
2. berilo: Raz 1,5–8
evangelij: Jn 18,33b–37

Nekega dne sta dva profesorja najela ladjo in se za sprostitev odpravila na plovbo prek prostranega in razglednega
jezera. Med vožnjo sta zbijala šale in si privoščila tudi ladjarja: »Prijatelj, znate govoriti francosko?« »Ne, gospoda,
nisem se učil.« Čez nekaj časa spet: »Se spoznate na matematiko?« »Draga moja, jaz poznam samo svojo barko in to
jezero.« »O nesrečnik, izgubili ste polovico življenja!« Čez
nekaj časa med smehom: »Poznate zgodovino naše domovine?« »Nikoli nisem hodil v šolo, gospoda. Znam samo veslati, krmariti in plavati.« Med pogovorom so nepričakovano
zadeli ob čeri. Možakar se je trudil obvladati krmilo. Čez
nekaj časa je vprašal profesorja: »Znata plavati?« »Ne,« sta
odgovorila široko odprtih in prestrašenih oči. Ladjar se je
rešil, profesorja sta v strahu kljub rešilnim obročem utonila.
»Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da
je poletje blizu.« Kristus nas želi z dogodki naše zgodovine
spomniti, da bo prizor minil. Podoba sveta, ki ga gledamo,
se bo zrušila. Radi bi vedeli kdaj in kako. Zakaj se raje ne
vprašamo: »Kaj to pomeni?« Kaj mi pomaga, če vem, kdaj
bo prišla nesreča ali kdaj bom umrl, če
»ne znam plavati«? Za »tisti dan« celo
Sin ne ve, ker mu ni treba vedeti. Bolj
važno je, da ve Oče. Zadostuje mu, da
zaupa in se zanese. To je življenje. Bog
se je v Kristusu privadil živeti kot človek. Mi se v njem privadimo živeti kot
Bog. Ljudje bi si radi pridobili trdna tla.
Bog pa živi »na gladini«. In tudi nas je
ustvaril, da bi bili srečni, sreča pa ni v
trdnih tleh ampak v zaupanju. Zato je
prav, da se nam stvari podirajo.
Zakaj Bog dopušča, da se stalno go-

dijo tudi vojne, naravne nesreče, teroristične grožnje ...? Sveto pismo ti ne
daje odgovora »zakaj«. Daje ti Božjo
modrost, da se lahko vprašaš: »Kaj to
pomeni zame, mojo družino, narod?
Nič ne pomaga vedeti, če prej ne živiš. Otroka lahko naučimo vseh spretnosti, ne naučimo pa ga »plavati«, to
pomeni »živeti«. Drugega lahko vzgojim le tako, da se sam učim plavati
sredi valov. Življenje samo poskrbi,
da se je treba tega učiti tudi in še bolj
v odrasli dobi. Prav je, da otroku omogočimo veliko znanja in spretnosti.
Toda če smo ga naučili najprej živeti,
tudi znanje ne bo potonilo v valovih.
Jezusove napovedi te lahko prestrašijo ali pa te naredijo modrega. Strah
te bo naredil slepega in v stiski ne boš
videl niti rešilnega obroča. Modrost
pa vidi, kar je pomembno za življenje. Nič ne pomaga vedeti, če ne znaš
plavati. Moder človek ve, da se v tem
življenju stvari podirajo in minevajo.
Vera je dar, po katerem se lahko že tu
privadiš živeti na Božji način. Živeti z
drugim sredi valov.

MLADI
v petek ob 20. uri se dobimo na
rednem mladinskem srečanju v
Kamnjah.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine
je v četrtek ob 19.30 v Kamnjah.
CERKVENI PEVCI
V nedeljo goduje mučenka sveta Cecilija,
zavetnica cerkvenih
pevcev. Ob tem dnevu
se iskreno zahvaljujemo našim pevcem,
zborovodjem in organistom. Brez
njih bi bogoslužje ne bilo to, kar
je. Pridruži se jim.

CERKVENE KLOPI NA RAVNAH IN
VEROUČNE V KAMNJAH
Podružnična cerkev
na Ravnah je dobila
cerkvene klopi,
ki so bile že v uporabi in so nam jih
župnik
podarili kristjani iz
Italije. So kot po meri narejene za
ravensko cerkev. V petek jih bomo
TEDEN ZAPOROV
pri večerni sveti maši blagosloviTa teden do sobote, 21. 11., je v
li. Pridobitev je sedaj še dodatna
Cerkvi teden zaporov »Nova in
spodbuda, da bomo zbrali dovolj
živa pot« z namenom, da se krisredstev za nova okna, ki kličejo
stjani zavemo tudi potreb zapornipo zamenjavi.
kov in njihovih družin. Spomnili se
V Kamnjah pa smo dobili podarjih bomo pri svetih mašah.
jene klopi in stole za obnovljeno
staro veroučno učilnico, ki sedaj
ADORACIJA
že služijo namenu.
V sredo bo od 21. do 22. ure v
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za te
Črničah tiha adoracija z nekaj monove pridobitve!
litve in pesmi. Lepo vabljeni, da se
odpočijete v Njegovem pogledu.

ŽUPNIJSKE JASLICE V KAMNJAH
Na zadnjem srečanju ŽPS smo
govorili tudi o
prenovi figur župnijskih jaslic.
Ožja skupina je
pretehtala nekatere možnosti in
odločili smo se za
postopen nakup
že izdelanih lesenih figur pri Otonu Naglostu v
Vipavi. Letos bodo jaslice sicer
izdelovali birmanci skupaj s starši, figure svete družine in kar
spada v hlev, pa bodo že Naglostove; zanje so darovali dobrotniki. Kdor se jim želi pridružiti,
lahko prispeva v skupni fond
ali pa se odloči za nakup posamezne figure (pastirček, mati z
otrokom, ovčka). Za informacije
se obrnite na Miha Rijavca, 051342-181, ki tudi zbira prispevke.
Sv. trije kralji bodo pripravljeni
do njihovega praznika; kdor bi
jim rad omogočil prihod, naj pokliče Miha ali župnika. V učilnici
bomo imeli poseben šparovček.
Veroučenci se lahko dogovorite
in zbirate za ovčke. K posnemanju vabljena še kakšna druga
skupina!
Lepe lesene jaslice iz našega
okolja bodo dragocen spomin
prihodnjim rodovom.
Čiščenje cerkve v Črničah:
od 16. do 29. 11. so na vrsti številke 53a do 66.

ADVENTNA DELAVNICA
v soboto, 28. novembra, bomo v
okviru programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne venčke.
Vabilo k 40-dnevni molitvi pred
družinskim referendumom
Vse verujoče vabimo, da v naslednjih 40 dneh molijo za namen spoštovanja mame in
očeta v Sloveniji ter za spoštovanje
najbolj temeljnih pravic otrok. V ta
namen vas prosimo, da darujete tudi
svoj post, svoje trpljenje in stiske.
Vse katoličane prav posebej prosimo
za molitev rožnega venca, s srcem,
kolikor kdor zmore, sam, doma, po
župnijah, molitvenih skupinah. Pri
tem se zgledujemo po naših prednikih, babicah in dedkih, prababicah in
pradedkih, ki so molili na kolenih in
z rožnim vencem v roki. Naša prizadevanja posebej izročamo v varstvo
in priprošnjo Božje Matere, Kraljice
našega naroda, in svetega Jožefa,
varuha družin in slovenskih dežel.
Koalicija "Za otroke gre!"
Pred nami je:
• od ponedeljka, 23. 11., do prve adventne
nedelje teden Karitas;
• od petka, 27. 11., do nedelje, 29. 11., duhovni vikend za birmance v Vipavskem Križu;
• nedelja, 29. 11., začetek adventa in nedelja
Karitas;
• sobota, 5. 12., večer pred godom svetega
Miklavža;
• torek, 8. 12., slovesni praznik in začetek svetega leta;
• nedelja, 13. 12., odprtje svetih vrat in začetek leta usmiljenja za našo škofijo.

