Bogoslužje:
ponedeljek, 24. 10.,

KAMNJE ob 19.00
za † Fani Kompara,
Kamnje 6a

GOJAČE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 8.00
v dober namen,
Vrtovin 61

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Persič in Lojk,
p. n. Črniče 25

sreda, 26. 10.,
Lucijan in Marcijan,
mučenca

SKRILJE ob 19.00
za vse ††, Skrilje 23

MALOVŠE ob 19.00
za † Dorico Cigoj,
p. n. Magdalene, Malovše 21

četrtek, 27. 10.,

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 24

Anton Marija Claret,
redovnik

torek, 25. 10.,
Krizant in Darija,mučenca
dan suverenosti

Sabina Avilska,
mučenka

petek, 28. 10.,
Simon in Juda Tadej,
apostola

pred mašo možnost za spoved

veroučna maša

ČRNIČE ob 19.00
za †† sestre Tominec in
Krkoč, p. n. darovalca

pred mašo možnost za spoved

pred mašo možnost za spoved

VRTOVIN ob 19.00
v zahvalo,
Vrtovin 126a

RAVNE ob 19.00
za vse †† Kosovel in † Marijo
Bovcon, p. n. Ravne 23

pred mašo možnost za spoved

sobota, 29. 10.,
Ermelinda (Linda),
devica

nedelja, 30. 10.,
ENAINTRIDESETA
NEDELJA
MED LETOM
ŽEGNANJSKA,
Marcel,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za †† Dragico Podgornik,
Skrilje 71, 1. obl.

ČRNIČE ob 20.00
Bogu in Mariji v zahvalo in
priprošnjo, p. n. darovalca

pred mašo možnost za spoved

od 19.30 spovedovanje,
po maši začetek nočnega
in dnevnega češčenja

premik ure na zimski čas
v Črničah celodnevno češčenje od 21.00 do svete maše
KAMNJE ob 8.30
za †† Lozar in Bajc, Vrtovin 25a
ČRNIČE ob 10.00
za † Lojzeta Podgornika, p. n. Črniče 12
za župnijo
po maši sklep celodnevnega češčenja do 12.00
SVETI PAVEL ob 15.00
za vse †† dobrotnike in padle v vojni
(Če bo zelo slabo vreme, pa v Vrtovinu ob isti uri.)

 Za konec
PO MOŠKO – »Kaj si pa ti tako slabe volje?« »Ah, žena mi je pustila sporočilo na hladilniku.«
»Kakšno sporočilo?« »Veš, je napisala: 'To več ne funkcionira! Jaz grem k svoji mami!' Ampak sem
odprl hladilnik, luč dela, pivo je hladno. Ne vem, o čem govori …«
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

30. nedelja med letom, misijonska

23. oktobra 2016
št. 43/16

Ne skušaj »rešiti« svojega življenja
»Dva človeka
sta šla v tempelj molit: eden
je bil farizej,
drugi cestninar.
Farizej se je postavil in pri sebi
molil takóle:
›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi
ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki
ali tudi kakor
ta cestninar.
Postim se dvakrat na teden in
desetino dajem
od vsega, kar
dobim.‹ Cestninar pa je stal
daleč proč in še
oči ni hotel dvigniti proti nebu,
ampak se je
tolkel po prsih
in govoril:
›Bog, bodi
milostljiv meni
grešniku!‹
(Lk 18,10–13)
Odlomki Božje besede na
naslednjo nedeljo
1. berilo: Mdr 11,22–12,2
2. berilo: 2 Tes 1,11–2,2
evangelij: Lk 19,1–10

Žena je prišla od velikonočne spovedi in rekla možu: »Spovednik mi je za pokoro dal štiri očenaše za moje grehe in štiri dele
rožnega venca za tvoje. No, sedaj vidiš, kakšen si!« Mož ji je
takoj odvrnil: »Veš, da sem ti včeraj pozabil povedati: tudi jaz
sem bil pri spovedi in mi je dal štiri očenaše za moje grehe in
štiri rožne vence za tvoje.« Od tedaj naprej sta se spovedovala
samo svojih grehov. Kdo bi delal tako dolgo pokoro!
Ko v svoji neodrešenosti iščem potrditve, me drugi začnejo
vedno bolj motiti, hočeš nočeš jih začnem presojati. V templju
se je farizej vrtel okoli iskanja potrditve samega sebe. Ker je
bil religiozen, je bila tudi njegova molitev takšna. Kaj je farizejstvo? Skriva se v vsakem izmed nas. Je vrtenje okoli tega,
kakšen sem, kakšen bom videti pred drugimi. In če smo bili
versko vzgojeni, lahko dodamo še spraševanje, kakšen bom
pred Bogom. Vse drugo so le zunanja znamenja tega notranjega pomanjkanja. To je klic po Očetu. Kajti le beseda in navzočnost nekoga, ki ti daje življenje, te lahko reši iskanja potrditve.
V resnici bodo šele »črvi« na pokopališču dokončno poskrbeli
za tega farizeja v nas.
V veri pa nam Bog daje možnost, da že »na poti« zanj poskrbimo na drugačen način. In ta način se imenuje usmiljenje. Umiljenje ni le nekakšna lastnost Boga,
ampak je »Božji način«. Vera je predanost Drugemu, zgolj religioznost
je ukvarjanje s seboj pred Drugim.
Mnogi se v molitvi kmalu utrudijo, ker
»oni« molijo. Počitek pa ti daje molitev, v kateri daješ le prostor Drugemu.
Zato je cestninar »šel opravičen domov,
oni pa ne«. V taki molitvi sčasoma nisi več
sam. Dovoliš, da te Nekdo sreča prav tam,
kjer sam sebe najteže sprejmeš.
Bog nam je dal postavo, zapovedi zato, da
bi se zavedali, da sami več ne moremo priti
do Boga. Zapovedi imajo torej namen, da bi

nas približale tistemu, ki jih je dal. Zgodi
pa se farizej, ki želi rešiti svoje življenje
po zapovedih. To je najbolj neumno, saj
je Kristus jasno povedal: »Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.«
Farizej torej ni zmožen izgubiti svojega
življenja, zato se mora z njim tako zelo
ukvarjati. In ker se bolno ukvarja s seboj, se mora bolno ukvarjati z drugimi.
To je grob. Kristus se je spustil v naš
grob, da bi nas rešil te najbolj trdovratne bolezni. Prav grob ti pove, da tudi
če si bil še tako neoporečen, iz njega
sam ne moreš več. Nekdo drug te mora
obuditi. Tudi Kristusa, čeprav Boga, je
obudil Oče.
Leto usmiljenja nas je spomnilo, da je
za naše večno življenje sprejetje drugega pomembnejše kot zgolj prizadevanje
za to, kar je prav.
župnik

HVALEŽNICA
IN CELODNEVNO ČEŠČENJE
V nedeljo bo spremenjen urnik svetih maš. Obhajamo
obletnico posvetitve
cerkve v Črničah. Na
predvečer, v soboto,
bo od 19.30 naprej in
še med mašo spovedovanje. Spovedoval bo g. Joško
Tomažič. Po sveti maši začnemo celonočno in dopoldansko češčenje.
Zapišite (na list v cerkvi ali preko
e-pošte) se za uro, kdaj bi lahko »dežurali«. Lahko se zapišete tudi kot
skupina.
Molimo v tihoti, le če se dogovorite
kot skupina, lahko tudi glasno.

V nedeljo vabljeni k
slovesni sveti maši
ob 10. uri. Po njej
ostanite na skupni
adoraciji ob glasbi, ki jo bomo sklenili do 12. ure. Še
posebej vabljeni, da
ostanete in se pridružite otroci z družinami, vi najbolj
potrebujete notranjega počitka, Božje nežnosti in moči.
VEROUČNA MAŠA
je ta teden v Skrijah, v sredo ob 19.
uri. Naredimo prostor za Boga otrokom in staršem tudi sredi tedenskega prezasedenega življenja.
STREŽNIKI
Novi strežniki v Kamnjah imate vaje v
torek takoj po verouku
za prvoobhajance, ob
18. uri.
Novi strežniki v Črničah
imate vaje v četrtek
ob 17. uri. Lepo vabim
nove iz katerega koli razreda, da se
pridružite in postanete strežniki.
Vsi strežniki lahko računate na po
daljšem času spet skupno razvedrilno srečanje strežnikov, ki bo v
Vipavi, v prostorih ŠGV, v soboto, 5.
novembra med 9. in 13. uro.
MLADI
Mladinsko srečanje redno v petek ob
20. uri v Kamnjah. Dobimo se na večernicah; »pogovor o smrti« in igra
»Jungle Speed«.
SPOVED IN OBISK
STAREJŠIH IN BOLNIH
Pred vsemi svetimi in
dnevom vernih duš
bo možnost za sveto

spoved v soboto
zvečer v Črničah
ter v sredo, četrtek in petek pred
sveto mašo. V letu
usmiljenja imajo odpustki še poseben
pomen. Povezani so s spokornostjo
in molitvijo.
Bolnike in starejše v obeh župnijah
obiskujem že ta petek dopoldne
(in ne na prvi petek in soboto).
Sporočite, če še kdo želi obisk in
zakramente.
ČLANI ŽGS
Gospod škof je povabil skupaj vse
člane gospodarskih svetov v soboto
dopoldne na ŠGV ob 9. uri, program
ste dobili v vabilu.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
V nedeljo bo na Svetem Pavlu ob
15. uri maša za pokojne dobrotnike
in padle v vojni.
DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
Škofijska gimnazija Vipava organizira
med jesenskimi počitnicami 2. novembra delavnice za osnovnošolce
7., 8. in 9. razreda. Program in prijavnica sta objavljeni na spletni strani šole www.sgv.si. Lepo vabljeni.
ANIMATORIJ
Program ANIMATORIJ bo
za vse oratorijske animatorje in animatorje pomočnike v soboto 5. 11., med 9. in
15. uro na Škofijski gimnaziji Vipava.

NA VSE SVETE
bodo praznične svete maše
in molitve za rajne:
ob 8. uri v Skriljah sveta maša in
molitev na pokopališču;
ob 9. uri v Črničah sveta maša;
ob 10. uri v Vrtovinu sveta maša in
molitev na pokopališču;
ob 13.45 v Črničah molitev na vojaškem pokopališču, ob 14. uri molitev na pokopališču;
ob 14.30 v Malovšah molitev na
pokopališču;
ob 15.30 v Gojačah molitev na pokopališču;
ob 15.30 v Kamnjah molitev na pokopališču (ne bo svete maše).

Pred nami je:
• torek, sreda, 1. in 2. 11., vsi sveti in
dan molitve za rajne;
• četrtek, 3. 11., romarske duhovne
vaje za zakonske pare;
• sobota, 5. 11., dekanijsko srečanje
strežnikov; animatorij
• 6. 11. zahvalna nedelja;
• torek, 8. 11., začetek priprave na krst
otroka;
• nedelja, 13. 11., sklep svetega leta v
Logu; krst otrok v Kamnjah;
• nedelja, 20. 11., praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah.

