ponedeljek, 5. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 55a

GOJAČE ob 16.30
za † Jožefa Bratina,
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30
za † Danila Žvoklja,
Vrtovin 6, 1. obl.
veroučna maša
SKRILJE ob 18.30
za zdravje,
Skrilje 67

ČRNIČE ob 16.30
za †† Franja in †† starše
Minkuž, p. n. Črniče 27

Elizabeta od Svete Trojice,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a

RAVNE ob 16.30
za vse †† po namenu
darovalcev 1. in 2. 11.
V Črničah večerna
adoracija od 20.00 do 21.00

petek, 9. 11.,

VRTOVIN ob 18.30

Posvetitev lateranske
bazilike

za †† Elia Pergarja,
p. n. Vrtovin 71d

ČRNIČE ob 16.30
za †† Poldko in Franca Ušaja,
p. n. Črniče 23

sobota, 10. 11.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Angelo, Edija in
Zdravka Čermelja, Skrilje

ČRNIČE ob 16.30
za †† starše Kerševan,
p. n. Črniče 69

Bertila,
opatinja

torek, 6. 11.,
Lenart,
opat

sreda, 7. 11.,
Obletnica posvetitve
koprske stolnice

četrtek, 8. 11.,

Leon Veliki,
papež in cerkveni učitelj

nedelja, 11. 11.,
32. NEDELJA
MED LETOM,
Martin (Davorin)
iz Toursa,
škof

31. nedelja med letom, zahvalna
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MALOVŠE ob 16.30
za vse †† po namenu
darovalcev 1. in 2. 11.

VRTOVIN ob 7.30
v zahvalo za življenje, Vrtovin 105

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Katjo Bovcon in † Romana Jazbeca, p. n. Gojače
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Vodopivec, Kamnje 64

Prva zapoved
Tisti čas je
eden izmed
pismoukov
pristopil k
Jezusu in ga
vprašal: »Katera je prva od
vseh zapovedi?« Jezus
je odgovoril:
»Prva je: Poslušaj, Izrael,
Gospod, naš
Bog, je edini
Gospod. Ljubi
Gospoda,
svojega Boga,
iz vsega srca,
iz vse duše, z
vsem mišljenjem in z vso
močjo. Druga
pa je tale:
Ljubi svojega bližnjega
kakor samega
sebe. Večja
od teh dveh ni
nobena druga
zapoved.«
(Mr 12,28—31)

 Za konec
OTROŠKI ODDELEK – Mati s petimi otroki v veleblagovnici reče uslužbencu v dvigalu: »Na otroški oddelek,
prosim!« Tedaj jo najmlajši pocuka za rokav: »Mami, ali nas ni že dovolj?«
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 32. nedeljo med letom:
1. berilo: 1 Kr 17,10–16
2. berilo Heb 9,24–28
evangelij: Mr 12,38–44

Neka žena pripoveduje: Doma sem bila vzgojena v ljubezni do
Boga in do bližnjega. Želela sem si tudi ustvariti tako družino. Velikokrat sem molila, naj mi Bog pošlje na pot vernega fanta. Poslal
mi je dobrega, vendar prav nič vernega fanta. Molila sem, pa ni
postal veren. Poročila sem se z njim v upanju, da bo postal veren
pozneje. Molila sem za to, pa se ni zgodilo.
Upala sem, da bom vsaj otroke vzgojila v veri. Mož mi ni branil.
Vsi trije sinovi so prejeli sveto obhajilo in birmo. Goreče sem molila, da bi šli po tej poti naprej. Moja molitev ni bila uslišana. Oče jih
je vodil po drugi poti.
Postala sem razočarana, živčna, jezna. Uživala sem pomirjevala
in razmišljala o ločitvi. Prijateljica mi je svetovala naj grem na duhovne vaje. Voditelju sem razodela svojo bolečino. Ta mi je dejal:
»Povejte mi, ali vas Bog ne usliši, ker vas ljubi ali ker vas ne ljubi?«
»Bog me gotovo ljubi,« sem mu rekla. »Torej vas ljubi tako, da vas
ne usliši. Pomeni, da je to za vas dobro. Zahvaljujte se mu zato,
čeprav tega sedaj še ne razumete.«
Potem je nadaljeval: »Kaj menite, ali Bog ljubi vašega moža in
vaše tri sinove?« »Mislim da,« sem nekoliko negotovo odgovorila.
»Ljubite jih tudi vi, vendar ne pod pogojem, da postanejo takšni,
kakršne jih želite imeti vi. To bi bila hrana za vaše samoljubje. Ljubite jih takšne, kakršni so. Takšne jih
tudi Bog ljubi.« Domov sem se vrnila
drugačna. Od takrat se imamo doma
bolj radi.
Od Jezusa so zahtevali odgovor, katera je največja zapoved. Zapovedi so
se pri Judih skozi stoletja zelo namnožile. Veljalo je, da je največja zapoved
tretja od desetih. Spoštuj sobotni dan.
Sam Bog je namreč izpolnjeval to zapoved, ko je sobotni dan počival. Toda
Jezus povsem obrne logiko. Nobena od
zapovedi nima temelja, če ne stoji na
ljubezni. Že v stari zavezi se zapovedi

začnejo s spominjanjem: Spomni se, kaj
vse je Bog že naredil. Zato boš lahko izpolnjeval tudi zapovedi. »Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod ...«
Če torej nisi izkusil, da te Bog ljubi, kako
boš lahko izpolnjeval njegove zapovedi?
Ali je vsak od nas v družini najprej izkusil pravila in šele potem ljubezen?
Brez ljubezni pa Boga ni mogoče spoznati. Tako zatrjuje apostol Janez. Tudi
človeka ni mogoče spoznati, mu videti v
srce, če ga najprej ne ljubiš.
Zahvalna nedelja naj bo najprej za to,
da smo lahko iz svoje družine prinesli
ljubezen. Da smo bili najprej ljubljeni.
Nobeden od staršev te zapovedi ljubezni
ni mogel popolno izpolniti. Nobeden ne
more otroke popolno vzgojiti. Vsak pa
jih lahko začne potem ljubiti tako, kot
ljubi Bog.
To pa je naša velika naloga. To je zahtevna naloga nas odraslih ljudi. Kajti to
je vstopnica za nebesa. Vstopili bomo,
ko bomo začeli ljubiti, kakor ljubi Bog.
Zato je to prva in največja zapoved. Vse
druge namreč ne bodo koristile, dokler
ne bomo osvojili te. Vse zapovedi so namenjene, da nas pripeljejo do te.
V tej ljubezni pa ni več možno ločiti
med ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do
bližnjega. Ena sama ljubezen je.
župnik

KRIŽEV POT
h Ketejevemu križu in molitev za duhovne poklice v župniji Osek, danes,
na zahvalno nedeljo, ob 14. uri izpred
gostilne Olga.
500. OBLETNICA V OSEKU
Ob 500. obletnici posvetitve cerkve sv.
Martina v Oseku vabljeni na praznovanje. V soboto, 10. 11., ob 19. uri v oseški cerkvi koncert Moškega pevskega
zbora Razpotje s Cola.
Glavno praznovanje bo v nedeljo, 10.
novembra, ob 10.30, somaševanje bo
vodil g. škof Metod Pirih. Lepo vabljeni.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v torek, v Vrtovinu. Lepo vabljeni starši in otroci.
STREŽNIKI
Novi strežniki v Kamnjah se dobimo na
vajah v torek ob 17. uri.
V nedeljo boste med nedeljsko mašo
sprejeti med strežnike.
Vaje za nove strežnike v Črničah v nedeljo takoj po sveti maši.
PRIPRAVA NA KRST
za starše, ki želijo krstiti
prvega ali drugega otroka,
se začne v torek ob 20.
uri v Šturjah. Pred tem se
zglasite pri župniku za »napotnico«.
MLADI
v petek vabljeni na ogled
filma ob 20. uri v Kamnjah,
v kuhinji. Povej naprej.

EVROPSKO SREČANJE MLADIH
Taizejsko novoletno srečanje
bo letos v Madridu od 26.
decembra do
2. januarja. Namenjeno je mladim
od 16. do 35. leta. Bivanje po družinah. Prijave sprejemajo na SKAM-u do 29. 11., 01 426 84 77; spela@
skam.si.
Do konca leta 2018 se še lahko prijavite na POTA – mednarodno misijonsko prostovoljstvo, ki omogoča
polnoletnim mladim v poletnih mesecih prostovoljno delo na projektih po
vsem svetu. Več na pota@skam.si.
VEČERNA ADORACIJA
ob četrtkih v Črničah sedaj od 20. do
21. ure.
HVALA ZA DAROVE
Pri mašah na vse svete smo v Skriljah, Vrtovinu, Kamnjah in še v soboto
na Svetem Pavlu za obnovo zvonika
darovali in zbrali 1.772,00 €. Hvala
vsem darovalcem. Vtem tedno se bo
zaključeval zunanji sloj ometa.
HVALA
Ob zahvalni nedelji iskrena hvala
vsem, ki kakor koli sodelujete in pomagate pri bogoslužju in vsem drugem življenju v obeh župnijah.
Hvala tudi vsem, ki podpirate in skrbite za oba duhovnika v župniji. Župnija
živi, ko se župljani z veseljem vključite, da iz vidnega in nevidnega skupaj pletemo mrežo, ki nas povezuje v
večno življenje.

JASLICE V ČRNIČAH
Letos so za pripravo jaslic in cerkve za
božič v Črničah na vrsti Gojače. To so priložnosti, da se na podružnicah povežete,
stopite skupaj.
ROMANJE NA SVETO GORO
bo v soboto, 17.
novembra. Vabljeni
tudi na peš romanje v čim večjem
številu. Sprememba ure maše, na
Sveti Gori se bomo
zbrali skupaj pri maši ob 17. uri. Pred
tem molitev v pripravi na misijon.

