Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 11.,

v Kamnjah ni svete maše

GOJAČE ob 16.30
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

Nikolaj Tavelić,
mučenec

VRTOVIN ob 18.30
za †† Pavla in Dominika
Batagelja, p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 17.30
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4

sreda, 15. 11.,
Albert Veliki,
škof, cerkveni učitelj

SKRILJE ob 18.30
za zdravje in v zahvalo,
Skrilje 67

MALOVŠE ob 16.30
za † duhovnika Janka in
njegove †† starše, p. n.
Malovše 38

četrtek, 16. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a

RAVNE ob 16.30
za † Franca Slejka,
30. dan

Stanislav Kostka,
redovnik

torek, 14. 11.,

Gertruda (Jerica),
redovnica

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO
21. URE – starši prvoobhajancev

petek, 17. 11.,
Elizabeta Ogrska,
redovnica

VRTOVIN ob 8.00
za duše v vicah,
Vrtovin 89

sobota, 18. 11.,

v Križu za birmance

Posvetitev bazilik
Petra in Pavla

nedelja, 19. 11.,
33. NEDELJA
MED LETOM,
Matilda,
redovnica

ČRNIČE ob 17.30
za †† Stanislava Bratina,

Črniče 104 in †† Bratina,
Gojače 13, p. n. Kanada
ČRNIČE ob 17.30
za † Antona Šinigoja,
p. n. družine

KAMNJE ob 7.30
v zahvalo, Skrilje 72a
ČRNIČE ob 9.00
za †† Albina in Albino Ušaj, p. n. Črniče 56
KAMNJE ob 10.30
za † Slavico Velikonja, Skrilje 2
v Križu ob 11.30 za župnijo

32. nedelja med letom

12. novembra 2017
št. 46/17

Kje si pustil posodo za olje?
»Nebeško
kraljestvo bo
podobno desetim devicam, ki
so vzele svoje
svetilke in šle
ženinu naproti.
Pet izmed njih
je bilo nespametnih in pet
preudarnih.
Nespametne
so vzele svoje
svetilke, niso
pa s seboj vzele
olja. Preudarne
pa so s svetilkami vred vzele
v posodicah
olje. Ker se je
ženin mudil, so
vse podremale
in zaspale.
(Mt 25,1–9)

 Za konec
KLAVSTROFOBIJA –Pijančka se pogovarjata: »A veš, da imam klavstrofobijo?« »Kaj pa je to?« »To je strah
pred zaprtim prostorom.« »A res?!« »Ja. Vedno ko grem proti gostilni, se bojim, da bo zaprta.«
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:
Prg 31,10 13.19 20.30 31
2. berilo: 1 Tes 5,1–6
evangelij: Mt 25,14–30

Obstaja več načinov spanja. Človek je lahko len, veliko časa
prespi in čaka, ko bi se že moral lotiti dela. Drugi sicer ne spi,
vendar je pri delu zaprt v svoj mali svet, okolica, napredek domačega kraja ga ne zanima, pusti, da za vse poskrbijo drugi.
Tretji je garač, vendar vidi samo svoje delo in skrbi, vse presoja
skozi dobiček in napredek. Čeprav je zelo delaven, je uspavan
ali omamljen. Tako omamljen, da ne zazna življenja, ki teče
mimo njega.
Tisti, ki znajo usmerjati množice, spretno uporabljajo še eno
vrsto spanja: kruha in iger. Vsak dan znova nas zasipajo z gospodarskimi in političnimi dogodki ter s tekmami in drugo zabavo. Vsi smo potem usmerjeni v samo ene dogodke, medtem ko
življenje s svojo globino in lepoto gre mimo. Ko ljudje »spimo«,
nekateri spretno izpeljejo svoje načrte, mi pa ostajamo zadaj.
Zadnje čase nas uspava miselnost, ki jo s tujo okrajšavo imenuje FoMO (Fear of mising out), »strah, da bi kaj zamudil«.
Na facebooku in drugih omrežjih je treba biti vedno v iskanju,
občutek imamo, da bo lahko nekaj pomembnega šlo mimo. Mislimo, da se ne bomo imeli kaj pogovarjati z ljudmi, če nismo
zraven. To je nadomestek za »budnost«, ki jo je Bog položil v
človekovo srce.
V naših možganih se sproščajo hormoni veselja, ko po nečem
hrepenimo. Zato sodobni ljudje igramo razne igrice in
gledamo vedno nove podobe, da vzdržujemo hrepenenje. Toda možgani si to zapomnijo in hočejo vedno več. Tako nas svet potegne za seboj. Smo zelo
aktivni, dejansko pa uspavani.
Jezus govori o svetilkah in o posodah z oljem. Ko tvoja notranja
luč gori, ne potrebuješ zunanje tolažbe. Ko zmanjka olja za svetilko,
je potrebuješ vedno več.
Tudi vera lahko postane uspavana. Prepoznaš jo po tem, da te vera

utruja, predstavlja napor. Vera in bogoslužje postaneta dodatek. Dajeta ti vedno manj veselja in moči. Prepoznaš jo
tako, da preveriš svojo molitev.
Če je molitev posoda, v kateri je olje,
jo neseš s seboj. Če je molitev posoda
brez olja, jo pustiš in greš na pot brez
nje. Morda si doslej molil tako, da si imel
le posodo, ne pa olja. Take posode res
nima smisla nositi. Prej ali slej postane
odveč. Začni s posodo, v kateri je olje.
Imaš še s seboj posodo za olje ali samo
svetilko? Če jo imaš, se ne boj. Ne boj
se, če gre drugim boljše, če sploh ne doživiš sadov svoje molitve. Če je nimaš,
poglej, kje si jo pustil. Nekje te čaka.
župnik

VEROUK
za 5. in 6. razred v Črničah bo v torek
izjemoma ob 15. uri.
Kamenjski otroci vabljeni k odrekanju
in zbiranju prihrankov za dekle iz Penlop iz Zambije, ki smo jo posvojili na
daljavo.
STREŽNIKI
Novi strežniki imate vaje po
sveti maši v torek, sredo
in četrtek v Vrtovinu, Skriljah in Kamnjah. Pridite, kadar morete.
VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v sredo v Skriljah.
KONEC TEDNA ZA BIRMANCE
Konec tedna bomo z birmanci devetošolci skupaj preživeli na duhovni
obnovi v Vipavskem Križu. Z nami bo
tudi tokrat s. Andreja. Hvala mladim
animatorjem, ki si boste vzeli čas za
druge mlade, in hvala gospodinjam.
Začnemo v petek ob 17. uri v žu-

pnijskem domu v Križu, starši vabljeni na
sklep v nedeljo s sveto mašo (v župnijski
cerkvi) ob 11.30. Po
maši kratek prigrizek
z dobrotami, ki jih boste prinesli s seboj.
SKRITI BOTRI
Večina birmancev jih že ima in hvala,
ker jih duhovno spremljate. Še par
mladih čaka na skritega botra. Pridite
po podobico.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Srečanje za starše prvoobhajancev
skupaj iz obeh župnij bo v četrtek,
kot smo se dogovorili, kar v cerkvi v
Črničah. Dobimo se ob 19.45 v cerkvi.
Po kratki katehezi bomo skupaj v molitvi za vaše družine do 21. ure. Živimo
v časih, ko samo »akcija«, govorjenje
in poučevanje ne zadošča več. Prositi
moramo moči in modrosti od zgoraj.
Vabljena oba starša, če moreta, bratje
in sestre, tudi prvoobhajanci, če želijo,
in seveda drugi župljani.
ZAKONSKA SKUPINA
Druga skupina ima srečanje v sredo
ob 19.30 v Kamnjah.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
Že sedaj vabljeni, da pripravljate in
tudi vi postavite jaslice v okolici
cerkve svetega Pavla. Vabljeni prav iz
vseh vasi, da naredite nekaj preprostega in lepega. Pokličite Sonjo Lozar
040 279 811 za informacije in zato, da
bo kraj primerno označen.
ZA JASLICE
v cerkvah boste letos poskrbeli birmanci v Kamnjah in na podružnicah,
v Črničah pa ste na vrsti župljani iz
Črnič.

DUHOVNE VAJE
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Vsak dan, vsak teden, ves advent in
še kak dan več bo časa za negovanje hrepenenja, ki nas pripravlja na
praznovanje. Adventne duhovne vaje
v vsakdanjem življenju so preprosta,
a življenjska priložnost, da pripravite
srca na »štalco«. Povabite še koga v
»štalo«, da bo bolj toplo. Čas: od 28.
novembra 2017 do 19. januarja
2018.
Gradivo pripravlja p. Mio Kekić, duhovne vaje vodi br. Jakob Kunšič s
sodelavci; kapucinski samostan Vipavski Križ, 068 644 989 ali br.jakob.
kunsic@gmail.com

RADOST LJUBEZNI,
nekaj pojasnil o družinskem življenju
in vključenosti v evharistijo.

Po pojasnilih v prejšnjih oznanilih
bi lahko dobili vtis, da se vse vrti le
okrog prejemanja obhajila. Vendar je
evharistija veliko več kot obhajilo, ki
ga prejmem. Bog Oče ljubi vsakega
človeka. Nikogar ni, ki bi ga Bog ne
ljubil. Vse pa se spremeni, ko se človek Bogu odpre ali ko se pred njim
zapre. Kristjan s krstom ni prejel le
nekega blagoslova, ampak samo Jezusovo življenje.
Zato je za kristjana – za razliko od
drugih – odločilno, ali sprejme Jezusa v svoje življenje. Brez njega ni
mogoče »zdržati«, ni mogoče živeti
krščanskega življenja dlje časa. Prej
ali slej pride preizkušnja.

Kristjan je zato toliko bolj odgovoren,
da vzame krst zares. »Od vsakega,
ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko
zahtevalo, in komur so veliko zaupali,
bodo od njega toliko več terjali« (Lk
12,48). Jezus sam s priliko o gradnji
stolpa (Lk 14,28) pove, da se krščanskega poklica ne moremo lotiti lahkomiselno. Treba se je usesti in »preračunati stroške.« Živeti evangeljsko
sredi Bogu odtujenega sveta ne more
biti le »nekaj za zraven.« Sveto obhajilo torej prejemamo zato, ker potrebujemo moč, da bomo zmogli in ne zato,
da bi to delali zaradi drugih.
Dolžnost kristjana je torej, da življenje dobro zastavi in da ga zastavi
skupaj z Bogom. »Takó torej nobeden
izmed vas, ki se ne odpove vsemu,
kar ima, ne more biti moj učenec« (Lk
14,33). To je krščanska odgovorna
odločitev. Kdor jo je vzel zares, bo na
poti tudi padel. Kdor je živ, bo občutil
tudi bolečino. Jezus je prišel klicat grešnike in ne pravičnih. Glavno vprašanje
o vrednem prejemanju zakramentov
je v tem, kdo živi z Bogom kot odrešenikom in kdo se tudi kot kristjan hoče
odrešiti sam.
Mnogi se zaradi občutka krivde pred
Bogom in pred skupnostjo čutijo manj
vredne in se tudi zaradi tega oddaljijo
od Cerkve. Z oddaljitvijo pa se oslabi
krvni obtok in celice brez obtoka začnejo odmirati.
Kadar ne morete prejeti evharistije,
lahko pristopite in z znamenjem (prekrižane roke na prsih, prst na ustih)
pokažete, da želite križ na čelo. To je
znamenje, da želite biti kljub vsemu
vključeni v občestvo. Obhajila nikoli ne
prejmem samo zase, vedno se z njim
vključujem v povezanost z vsemi. Bog
ima vedno odgovor na nastalo situacijo, če se mu le zares odpremo.
župnik

