Bogoslužje:
ponedeljek, 14. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

GOJAČE ob 18.00
za vse ††, p. n. darovalcev
1. in 2. novembra

Albert Veliki,
škof in cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.30
za † Marijo Lisjak
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4

sreda, 16. 11.,
Marjeta Škotska,
kraljica

SKRILJE ob 18.30
za † Jožeta Pahorja,
Skrilje 53

MALOVŠE ob 18.00
za † Štefanijo Cigoj,
8. dan

Lovrenc Irski,
škof

torek, 15. 11.,

četrtek, 17. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za družino Fegic v dober
namen, p. n. Šturje

petek, 18. 11.,
Filipina,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
RAVNE ob 18.00
za † Viktorja Breclja,
za † Franca Košuta in vse
Vrtovin 55
†† iz družine, p. n. Ravne 9a
veroučna maša

sobota, 19. 11.,

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo,
Skrilje 72a

Elizabeta Ogrska,
redovnica

Matilda,
redovnica

nedelja, 20. 11.,
NEDELJA
KRISTUSA KRALJA,
sklep svetega leta
usmiljenja,
Bazilij,
škof in mučenec

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanislava Bratina,
p. n. Črniče 104, 1. obl.

ČRNIČE ob 18.00
za † Marijo Leban,
30. dan

KAMNJE ob 7.30
v zahvalo in priprošnjo, Potoče 29
ČRNIČE ob 9.00
za †† Albina in Albino Ušaj, p. n. Črniče 56
za zakonske jubilante in za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Dušana Lozarja, Vrtovin 25a
KAMNJE ob 13.00

krst otrok

 Za konec
ŠTUDIJ – »Kaj vaš sin še vedno študira medicino?« Da, še vedno. Ampak se mu nikamor ne mudi.
Pravi, da imajo pacienti večje zaupanje v malo starejše zdravnike.
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
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Sklenjeno leto usmiljenja
To se bo dogajalo, da boste
pričevali zame.
Vzemite si to
k srcu, da ne
boste vnaprej
premišljevali,
kako bi se zagovarjali. Jaz vam
bom namreč dal
zgovornost in
modrost, ki ji vsi
vaši nasprotniki
ne bodo mogli
kljubovati ali
ugovarjati. Izdajali vas bodo
celo starši in
bratje, sorodniki
in prijatelji, in
nekatere izmed
vas bodo ubili.
Vsi vas bodo
sovražili zaradi
mojega imena,
a še las z glave
se vam ne bo
izgubil. S svojo
stanovitnostjo
si boste pridobili svoje
življenje.«
(Lk 21,13–19)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
1. berilo: 2 Mkb 7,1–2.9–14
2. berilo: 2 Tes 2,16–3,5
evangelij: Lk 20,27–38

Na zunanjosti enega od mestih avtobusov, ki vozi po Londonu,
je bil napis: »Bog verjetno ne obstaja, zato brez skrbi uživaj
svoje življenje.« Jezus pa sklene pripoved o dramah, ki se bodo
godile v svetu, z besedami: »S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« Hočeš nočeš, v igri je torej življenje.
Od kod se je v človeku naselila čudna podoba Boga, ki je predvsem sodnik, »minister za moralo«? Bog, ki me bo kaznoval,
če ne bom priden. Ali pa druga čudna podoba: Bog, ki je čudodelnik, ki skrbi, da je med nami pravica in red, ki svoje zveste
služabnike nagrajuje z varnostjo, zdravjem, dolgim življenjem
... In potem se čudimo, da je Bog in mu to tako slabo uspeva.
In res, tudi za vernika ni kar tako lahko sprejeti življenje, ko
nastopi obdobje preizkušenj v družini, službi, ko se pritihotapi
bolezen ali naglo udari nesreča. »Kako, da se nam to dogaja,
saj se vendar tako trudimo za vero, hodimo redno k sveti maši,
resno zastavimo življenje?« se takrat vprašamo. Kako globoko
je izvirni greh v nas zarezal duhovni občutek obsojenosti, da
se ob vsaki podobni nesreči najprej vprašamo: Kaj sem naredil
narobe? Zakaj sem kaznovan?
Jezus proti koncu svoje poti v Jeruzalem uporabi apokaliptični
način govora o prihodnosti. Ljudje so se zanašali na tempelj,
tradicijo, ustaljeno vernost, kulturo, voditelje. Pove, da nič od
tega, na kar se naslanjajo, ne bo ostalo trdno.
In kar pove za njihov narod in svetovno zgodovino,
pove tudi za mojo in tvojo življenjsko zgodbo. Ne
pozabi: nič od tega, na kar se v svojem življenju
naslanjaš, ne bo ostalo trdno. Niti vera, od katere pričakuješ varnost ali nagrado, niti dobre
stvari, ki si jih zgradil. Povsod lahko računaš na
razočaranja. Celo v družini, ki se ti zdi trdna:
»Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji …« Ta svet, kot ga vidiš, bo
prešel. Ta svet in ljudje so ti dani, da z njim in
z njimi prideš do življenja, resničnega življenja.
Svet, življenje in ljudje ti niso dani v last.

Svet pa se danes suče predvsem okoli
»lastiti si«. Zato je velika Božja previdnost, da se nam (v svetu in doma in v
veri) stvari podirajo. V veliki noči so se v
Kristusu stvari porušile, da bi človek nehal iskati Boga, ki ni tak, kot si mislimo.
Vsako nedeljo zato obhajamo »malo veliko noč«. Zakaj vendar vsako nedeljo?
Sredi življenja potrebujemo Cerkev, to
porušeno in vstalo Kristusovo življenje
med nami, ker sam »privatno« do življenja in do Boga ne morem.
Na koncu bo ostalo, kar sem zgradil in
daroval. Le preko drugega, preko skupnosti sem svoje stvari spravil v to njegovo in naše skupno vstalo življenje. Potrebujemo nepopolno in grešno Cerkev,
da ne bi poskušali priti do življenja preko svoje posamične popolnosti.
Sveto leto usmiljenja nas je na to spomnilo, preden bomo to čutili na koži,
preden nas bo na to od zunaj spomnilo
življenje samo.
župnik

SKLEP SVETEGA
LETA USMILJENJA
Danes ob 15. uri vabljeni v Log pri
Vipavi na slovesni sklep svetega leta.
Med 14. in 15. uro bo še možnost za
zakrament sprave, ob 15. uri slovesno
somaševanje. K sveti maši ste povabljeni tudi vsi strežniki iz dekanije, s
seboj prinesite obleke.
Papež Frančišek bo na nedeljo Kristusa Kralja slovesno zaprl svetoletna
vrata v baziliki svetega Petra v Rimu.
Za krajevne cerkve je v navodilih določeno, naj bo to eno nedeljo prej. Danes škof Jurij Bizjak vodi
obred zaprtja svetih vrat
v stolnici v Kopru ob 10.
uri, ob 16. uri v baziliki na
Sveti gori, v Logu pa bo
obred zaprtja vodil upokojeni škof Metod Pirih.

TEDEN ZAPOROV
Teden, ki je pred nami, je posvečen
zapornikom, letos z geslom »Gospod,
usmili se!«. Pri svetih mašah se bomo
spomnili zapornikov, njihovih družin in
tistih, ki z njimi živijo.
STREŽNIKI
Vaje za nove strežnike bodo v Črničah
v četrtek od 14. do 15. ure (dogovor v šoli s privolitvijo staršev). V Kamnjah vaje za nove strežnike v torek
ob 17.50 (takoj po verouku).
Če bi se še kdo pridružil, a ne more
ob teh urah, naj mi, prosim, sporoči,
da se dogovorimo osebno za druge
dneve. Sprejem novih strežnikov je
predviden za drugo adventno nedeljo,
če se bomo pripravili.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v Vrtovinu v petek ob 18.30.
MLADI
V petek bo mladinsko srečanje v Kamnjah ob 20. uri, tokrat se dobite
sami sproščeno ob igri.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine je v
petek v Črničah ob 20. uri.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
v Kamnjah imate skupaj z otroki delavnico, kot smo se dogovorili, v soboto ob 16. uri.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo se bomo v Črničah pri
sveti maši ob 9. uri skupaj zahvalili
in veselili z vsemi, ki letos praznujete
obletnico poroke. Med mašo bo blagoslov zakoncev, takoj po maši vabljeni na
preprosto druženje v župnijskem domu.
KRST OTROK
V nedeljo bodo ob 13. uri v Kamnjah
prejeli sveti krst:

Ian Feuče, sin Sebastjana in Petre,
Vrtovin 37a;
Niko Rupnik, sin Simona in Nataše,
Vrtovin 110;
Tit Luka Mužina, sin Martina in Gaje,
Potoče 13;
Žan Šivic, sin Sebastjana in Tine,
Potoče 29.
Mlade družine vsem
priporočamo v molitev!
25-LETNICA ŠKOFIJSKE
GIMNAZIJE IN MALEGA
SEMENIŠČA
Sedanji in nekdanji dijaki, gojenci
semenišča ter vsi duhovniki z župljani povabljeni na praznovanje ob 25.
obletnici Škofijske gimnazije Vipava
ter 65. obletnici Malega semenišča
ter Srednje verske šole. Praznovanje
bo na praznik Kristusa Kralja, z
zahvalno mašo ob 16. uri v Logu pri
Vipavi, ki jo bo daroval g. škof Jurij
Bizjak. Ob 18. uri bo v telovadnici
svečana akademija.
CERKVENI PEVCI,
ORGANISTI, PRITRKOVALCI
Na god svete Cecilije, v torek, 22.
11., ob 18.30 bo v Črničah sveta
maša za pevce, zborovodje, organiste in pritrkovalce iz obeh župnij. Po
maši se dobimo na ceciljanki. Lepo
vabljeni na praznovanje, saj morate
vse leto zvesto in vztrajno skrbeti za
vaje in lepoto bogoslužja.
POPOLDNE V KAMNJAH
V soboto, 26. 11., bomo v okviru
programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne venčke. Kdor želi
v naši družbi narediti svoj venček,
naj se pridruži ob 16. uri v veroučni
učilnici. Delavnico lahko obiščejo tudi
tisti, ki bi želeli, da jim naredimo adventni venček. Venčki bodo v nedeljo
na voljo tudi v cerkvi.

HVALA
Na zahvalno nedeljo smo pri nabirki
za Petrov duhovniški dom v Šempetru
zbrali v Črničah 205,60 € in v Kamnjah
403 €. Hvala za vaše darove ob zahvalni nedelji.
Na vse svete in vernih duš dan ste darovali za svete maše za pokojne po vseh
cerkvah v Črničah skupaj 407 € in v Kamnjah skupaj 372 €. Hvala! Svete maše
bodo opravljene doma in drugje.
VABILO NA KONCERTE
V torek, 15. 11., bo v cerkvi sv. Jurija v Šturjah ob 19. uri glasbeni recital
duhovnih in sakralnih pesmi Luka Debevca iz Argentine. V sredo, 16. 11., bo
imel v župnijski cerkvi v Vipavi ob 20.30
Lorenzo Chielmi orgelski koncert.
***
IZ ZAHVALE ŠKOFA JURIJA BIZJAKA
OB ZAHVALNI NEDELJI 2016
Celotna je na spletni strani
zahvaljujemo se ... za vse življenjske
spovedi in odveze, ki rigolajo in trebijo
zemljišča naših src; za vsa svetoletna romanja in odpustke, ki bližnje priložnosti
za greh spreminjajo v daljne in zmanjšujejo naše nagnjenje k slabemu; za vsa
odpuščanja in vse sprave, ki nas osvobajajo notranje zagrenjenosti in krčev; za
okrepljen trikotnik naše vernosti, za trojno vrvico naše vere in upanja in ljubezni,
ki se ne pretrga hitro (Prd 4,12); za šesterokotnik darov Svetega Duha s sedmim darom strahu Gospodovega v sredini, ki nam kliče v spomin lonček v satovju
in Božjo modrost, ki je »slajša kot med in
čista strd« (Sir 24,20); za osmerokotnik
sadov Svetega Duha z devetim sadom
ljubezni v sredini (Gal 5,22), ki nam kliče
v spomin stare krstilnice in blaginjo nebeškega kraljestva, izraženo v osmerih
blagrih Gospodovega govora na gori (Mt
5,1-12). Vsi našteti liki so kakor gredice
v cvetočem vrtu našega duhovnega življenja: naj v njem nikoli ne manjka ne
dišečih vonjav ne sočnih sadov!

