Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 11.,
Edmund,
kralj

torek, 21. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za † Rudija Čermelja,
Kamnje 46

Darovanje Device Marije

VRTOVIN ob 14.00
ČRNIČE ob 17.30
pogrebna za † Alojza Črnigoja, za †† Marijo in Majdo Bavec,
Vrtovin 37
p. n. Črniče

sreda, 22. 11.,
Cecilija,
devica in mučenka

SKRILJE ob 18.30
za †† Tratnik in Poljanec,
p. n. Idrija

MALOVŠE ob 16.30
za † Danijelo Cigoj,
30. dan

četrtek, 23. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za † Silva Čermelja,
Potoče 6, 8. dan

RAVNE ob 16.30
za pokojne,
p. n. darovalcev

Klemen I.
papež in mučenec

V ČRNIČAH ADORACIJA
OD 20. DO 21. URE

petek, 24. 11.,
Flora (Cvetka) in Marija,
mučenki

VRTOVIN ob 18.30
ČRNIČE ob 17.30
za †† Slavka in Jelico Čermelj, za †† Bovcon,
Vrtovin 89
p. n. Črniče 67e
veroučna maša

sobota, 25. 11.,

KAMNJE ob 18.00
v čast sveti Ceciliji za
cerkvene pevce in organiste

Katarina Aleksandrijska,
devica in mučenka

nedelja, 26. 11.,
NEDELJA
KRISTUSA KRALJA,
Leonard Portomavriški;
redovnik

33. nedelja med letom

GOJAČE ob 16.30
za †† starše Vodopivec,
Gojače 8

ČRNIČE ob 17.30
za † Milorada Čulibrka in
† Miro Rutar, p. n. Črniče 25

KAMNJE ob 7.30
za † Milana Kugoniča, Potoče 18, 1. obl.
ČRNIČE ob 9.00
za † Katjo Bovcon, p. n. sorodnikov
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Albina in Martina Vodopivca, Kamnje 57
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Njegovo premoženje
Gospodar pa
mu je odgovoril: »Malopridni
in leni služabnik! Vedel si,
da žanjem, kjer
nisem sejal, in
zbiram, kjer nisem raztresel?
Zato bi moral
dati moj denar
menjalcem in
ob vrnitvi bi jaz
prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu
torej talent in
ga dajte tistemu, ki jih ima
deset; kajti
vsakemu, ki
ima, se bo dalo
in bo imel obilo,
tistemu pa, ki
nima, se bo
vzelo še to, kar
ima.
(Mt 25,26–29)

 Za konec
FITNES – Možakar pride v ﬁtnes in se posvetuje s trenerjem: »Veste, rad bi šel na tako napravo, da bi bil bolj
všeč ženskam.« Trener: »Veste kaj, potem pojdite tja za vogal. Tam je bankomat in bo najbolj pomagalo.«
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:
Ezk 34,11–12.15–17
2. berilo:
1 Kor 15,20–26.28
evangelij: Mt 25,31–46

Evangelij te nedelje je prilika o talentih, vzeta iz Mateja (25,1430). Pripoveduje o človeku ki odpotuje za dlje časa in prej pokliče
svoje služabnike ter jim zaupa premoženje v talentih, v starem
denarju, ki je imel ogromno vrednost. Prvemu služabniku zaupa
pet talentov, drugemu dva, tretjemu enega. Med gospodarjevo
odsotnostjo bodo služabniki morali ravnati tako, da premoženje
obrodi. Prvi in drugi služabnik podvojita prvotni kapital; tretji pa
iz strahu, da bi vse izgubil preprosto zakoplje v jamo prejeti talent. Ob gospodarjevem povratku prva dva prejmeta pohvalo in
nagrado, medtem ko tretji vrne samo prejeti denar in je zato
okregan in kaznovan.
Pomen tega je jasen. Mož iz prilike predstavlja Jezusa, služabniki smo mi in talenti so premoženje, ju nam ga Gospod zaupa.
Kakšno je to premoženje? Njegova Beseda, Evharistija, vera v nebeškega Očeta, njegovo odpuščanje… z eno besedo toliko stvari,
njegovi najbolj dragoceni darovi. To je premoženje, ki nam ga On
zaupa. Ne samo v varstvo, ampak, da ga povečamo! V navadnem
izražanju beseda »talent« pomeni izrazito osebno lastnost – na
primer talent za glasbo, šport, in tako naprej –, v priliki pa talenti
pomenijo Gospodove dobrine, ki nam jih zaupa, da bi obrodile.
Jama, ki jo izkoplje »nezvesti in leni služabnik« (v. 26) pokaže na
strah zaradi tveganja, ki zavira ustvarjalnost in rodovitnost ljubezni. Strah pred tveganjem v ljubezni nas namreč zaustavi. Jezus
noče, da bi njegovo milost zaprli v trezor! Tega od nas ne zahteva,
ampak hoče, naj jo uporabimo v korist drugih. Vse dobro, kar smo
ga prejeli, je za to, da ga damo drugim, in da tako raste. Kot bi
nam rekel: »Tu je moje usmiljenje, moja nežnost, moje odpuščanje: vzemi jih in jih na veliko uporabi.«
In kaj smo mi storili? Koga smo »okužili« s svojo vero? Kolikim
ljudem smo s svojim upanjem vlili pogum? Koliko ljubezni delili s svojim bližnjim?
To so vprašanja, ki je prav,
da si jih zastavimo. Vedimo,
da lahko kakšen kraj, še tako
oddaljen in neprimeren, postane takšen, da bodo talenti

obrodili. Ni takšnih razmer ali krajev, ki bi
bili zaprti za krščansko pričevanje. A pričevanje, ki ga od nas pričakuje Jezus, ni
zaprto, je odprto, vse je odvisno od nas.
Ta prilika nas spodbuja, da ne skrivamo
svoje vere in pripadnosti Kristusu, da ne
zakopljemo evangeljske Besede, ampak ji
damo možnost, da kroži v našem življenju, v odnosih, v konkretnih situacijah kakor tista moč, ki te spravi v krizo, očisti,
prenavlja. Prav tako je z odpuščanjem,
ki nam ga Gospod naklanja predvsem z
zakramentom sprave: ne hranimo ga zaprtega v sebi, pač pa mu dajmo možnost,
da sprosti svojo moč, podre zidove, ki jih
je postavil naš egoizem, in nam pomaga
do prvega koraka v zablokiranih odnosih
ter znova vzpostavimo dialog, kjer ni več
pogovora … In tako naprej. Storimo, da
bodo ti talenti, ta darila, ti darovi, ki nam
jih je Gospod dal, z našim pričevanjem
služili drugim, rastli, prinašali sadove.
Mislim, da bi bilo prav, ko bi vsakdo izmed
nas danes vzel s seboj domov evangelij sv.
Mateja, 25. poglavje, od 14. do 30. vrstice,
in to prebral in nekoliko razmislil: »Kaj naj
storim, da bodo talenti, bogastvo, vse, kar
mi je Bog dal duhovnega, dobrega, Božja
Beseda … rastli v drugih? Ali pa vse samo
hranim v trezorju?«
Vrhu vsega pa Gospod ne da vsem istih stvari in na isti način: On nas osebno
pozna in nam zaupa tisto, kar je prav za
nas; toda do vseh, prav do vseh ima nekaj enakega: isto, neskončno zaupanje.
Bog računa na nas, Bog nam zaupa! In
to velja prav za vse. Ne razočarajmo ga!
Ne dovolimo, da nas strah prevara, ampak vrnimo zaupanje z zaupanjem! Mati
Marija je v najlepši in najbolj polni meri
uresničila to držo. Prejela je in sprejela
največji Dar, samega Jezusa, in ga z velikodušnim srcem podarila človeštvu. Prismo jo, naj nam pomaga, da bomo »dobri
in zvesti služabniki« in tako postanemo
deležni »veselja našega Gospoda.«
papež Frančišek, v Rimu, 16. 11. 2014

VEROUK
za birmance v Kamnjah v
torek odpade. Veroučna
maša je ta teden v petek, v Vrtovinu.
Veroučenci ste za Penlop od misijonske nedelje zbrali 64,58 evra. Res
ste se lepo odzvali. Denar je poslan
naprej.
STREŽNIKI
Novi strežniki imate tudi ta teden vaje
po sveti maši v Vrtovinu, Skriljah in
Kamnjah. Pridite, kadar morete.
CERKVENI
GLASBENIKI
V sredo goduje sveta Cecilija, zavetnica
cerkvenih pevcev in
organistov ter pritrkovalcev. Pevci čez
vse leto zvesto skrbite za sodelovanje
pri maši.
Lepo vabljeni, da se pevci odraslega
in otroškega zbora iz obeh župnij spet
dobite v soboto, letos v Kamnjah,
ob 18. uri bo sveta maša za pevce in
potem praznovanje v župnišču.
Hvala vam za zvesto služenje!
MLADI
v petek ni mladinskega srečanja
ZAKONCI
srečanje prve zakonske skupine je v
petek, ob 20. uri v Črničah
SKRB ZA CERKEV
skrb za okrasitev cerkve v Črničah
- do 26.11.2017 - št. 79 do 119 (zaželeni prispevki za cvetje_ mogoče tudi
domače cvetje ali zelenje)
Letos postavljajo jaslice župljani Črnič (veroučenci in mladina)
Denar za cvetje in potrebni material
zbirajo Vesna in Marina.

V Skriljah je narejen je nov, poskusni seznam za čiščenje in krašenje
cerkve (na spletni strani). Sporočite
predloge in pripombe - Stanko Rovtar 031 249 202 in Andreja Winkler
040 898 426, da bo seznam čim prej
urejen.
TEDEN KARITAS
27.11. – 3.12.2017
pod geslom »Kje sem doma?«
Toplino doma v Sloveniji potrebuje
več kot 20.000 družin, ki jim Karitas
pomaga in v ta namen se bodo na
Klicu dobrote tudi zbirala sredstva.
Hvala za vaš dar.
• 17.11. Svečana akademija na dvorcu Zemono in odprtje razstave
Umetniki za karitas, ob 20h
• '27.11. Blagoslovitev dvigala in
prenovljenih prostorov za Urško in
Tadeja v Podkraju ob 16h, sveta
maša ob 17h
• '29.11. Romanje sodelavcev Karitas
na Ponikvo in Klic dobrote v Celje
• '0.11. Dan odprtih vrat v Centru
karitas v Ajdovščini, Vipavska 11
med 10. in 11. uro in za skupine
med 15. in 18. uro
• '2.12. 1. adventna nedelja, ki je
istočasno tudi Nedelja karitas, nabirka bo namenjena ljudem v stiski
Nekaj podatkov:
na Področju Karitas
vipavske
dekanije
prejema
pomoč v
hrani 300 družin in 100 posameznikov, nekateri tudi pomoč pri plačilu
nujnih računov. Pomoč za šolanje prejema tudi 270 otrok. Letno

je razdeljene 70 ton hrane, dodana
vrednost materialni pomoči je tudi
spremljanje družine in posameznika,
pogovor in laično svetovanje. Poleg
tega poteka tudi program učne pomoči
Popoldan na cesti v Ajdovščini, Kamnjah, Vrhpolju, na Slapu, v Vipavi in
na Cesti. Program za brezdomce je v
hiši Malorca v Ajdovščini, v Rizatovi vili
v Ajdovščini pa je svetovalna pisarna
za zasvojene in njihove svojce.
Zato dobrodošli vsi, ki pomoč potrebujete in Boglonaj vsem, ki pomagate.

ADVENTNI VEČERI 2017
v škofijski gimnaziji Vipava
ob 20. uri
četrtek, 30. novembra 2017:
dr. Janez Juhant
REVOLUCIONAR V TALARJU –
JANEZ EVANGELIST KREK
ZA SLOVENCE
četrtek, 7. decembra 2017:
prof. Ivan Albreht
PREUREDITEV ŽUPNIJ V KOPRSKI
ŠKOFIJI Z VIDIKA PRETEKLIH STOLETIJ NA VIPAVSKEM
četrtek, 14. decembra 2017:
dr. Alenka Rebula
DRUŽINA, PROSTOR ODNOSOV IN
LJUBEZNI
Vabita: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas Vipavske
dekanije

