Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 11.,
Matilda,
redovnica

torek, 20. 11.,
Edmund,
kralj

sreda, 21. 11.,
Darovanje
Device Marije

četrtek, 22. 11.,

33. nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
za † Rudija Črmelja,
Kamnje

GOJAČE ob 16.30
za duše v vicah,
p. n. Gojače

VRTOVIN ob 18.30
za †† Podgornik,
Vrtovin 24

ČRNIČE ob 16.30
za † Jožico Caharija,
p. n. darovalca

SKRILJE ob 18.30
za †† Slavico in Darka
Valiča, Skrilje 2

MALOVŠE ob 16.30
za † redovnico Nikodemo
in vse njene †† sorodnike
Rebek, Gojače 36

v Kamnjah ni svete maše

Cecilija (Cilka),
devica in mučenka

petek, 23. 11.,

VRTOVIN ob 18.30

Klemen I.,
za verne duše,
papež
Vrtovin 89
dan Rudolfa Maistra, d. p.

sobota, 24. 11.,
Andrej Dung-Lac in drugi
vietnamski mučenci

nedelja, 25. 11.,
NEDELJA
KRISTUSA KRALJA,
Katarina Aleksandrijska,
devica in mučenka;
začetek tedna Karitas

SKRILJE ob 8.00
za † Dragico Podgornik,
Skrilje 71

ČRNIČE ob 18.30
v čast sv. Ceciliji za vse pevce
in organiste v obeh župnijah
za † Franca Ušaja,
p. n. cerkvenega zbora
veroučna maša
večerna adoracija 20.30 do 21.30
ČRNIČE ob 16.30
za † Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 69
ČRNIČE ob 16.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 67e

KAMNJE ob 7.30
za †† Dominika in Pavla Batagelja, Kamnje 9

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† pevce in pevke domačega pevskega zbora
KAMNJE ob 10.30
za † Suzano Bavčar Rože, Potoče 21a, 1. obl.
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Ne morem sam postati ponižen
Od smokvinega drevesa
pa se naučite
priliko: Kadar
postane njegova veja že
muževna in
poganja liste,
veste, da je
poletje blizu. Tako tudi
vi: Ko boste
videli, da se to
dogaja, vedite, da je blizu,
pred vrati. Resnično, povem
vam: Ta rod
nikakor ne bo
prešel, dokler
se vse to ne
zgodi. Nebo in
zemlja bosta
prešla, moje
besede pa nikakor ne bodo
prešle. Za tisti
dan ali uro pa
ne ve nihče,
ne angeli v
nebesih ne
Sin, ampak
samo Oče.«
Mr 13,28–32

 Za konec
S FRONTE – Janez je odšel na fronto in po nekaj dneh poklical ženo po telefonu: »Ljubica, lepo novico
imam zate.« Žena: »Kakšno pa?« Janez: »Prvega bom že doma.« Žena veselo: »Lepó, kako pa to veš?«
Janez: »Poveljnik je rekel, da se bomo borili do zadnjega!«
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 nedeljo Kristusa Kralja:
1. berilo: Dan 7,13–14
2. berilo: Raz 1,5–8
evangelij: Jn 18,33b–37

Arški župnik Vianney je rad povedal znano zgodbo: Nekega dne
se je satan pojavil pred sv. Makarijem. Puščavniku je dejal: »Makarij, iz tebe izhaja neka posebna moč in zaradi nje ti ne morem nič.
Vse, kar delaš, lahko naredim tudi jaz. Ti se postiš, tudi jaz ne jem.
Ti pogosto bediš, tudi jaz ne spim. Je pa nekaj, s čimer me premagaš.« »In kaj je to?« vpraša puščavnik. »Tvoja ponižnost. Te jaz ne
premorem, zato ti ne morem škodovati.«
Hudič je padli angel. Njegova sreča je bila v tem, da je služil Bogu.
Podobno kot pridevnik služi samostalniku. Sam od sebe ne pomeni
nič. Če rečem »lep«, nisem še nič povedal. Pridevnik zaživi, ko je v
navezi s samostalnikom. To služenje je Bog pripravil tudi nam, to je
naša prihodnost.
Ko je angel rekel »Ne bom služil!« in Bogu obrnil hrbet, se je
znašel brez ljubezni. Pridevnik brez samostalnika ne obstane. Satan zato sedaj potrebuje nekoga, na katerega bi se lahko priključil.
Najde ga v človeku, ki ga je Bog ustvaril svobodnega. Ker do Boga
več ne more, hoče narediti človeka za boga. Trenutno mu to kar dobro uspeva. Potrebuje nas, da bi lahko spet nekaj postal, nekaj bil.
»Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan,
ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog« (1 Mz 3,5).
Zato na podobah nadangela Mihaela beremo njegov vzklik: »Kdo
kakor Bog«. To je resnična ponižnost. Le dve možnosti sta, da jaz
postanem bog ali da Bog ostaja Bog. Človek ne more postati ponižen sam, brez drugega. V življenju ne moreš postati ponižen
samo- stalnik. Lahko pa se boriš, da bi sam nekaj postal, in nazadnje ostaneš zelo popoln pridevnik, brez
samostalnika. Ljudi okoli sebe boš vedno manj ljubil in jih namesto tega
vedno bolj uporabljal. Boga boš
vedno manj ljubil in ga samo še
potreboval zase, ko ti bo prišel
prav. Ko človek ne verjame
več v Božje kraljestvo, njegov svet, gradi le še svoj svet.
Zato Jezus pripoveduje o

podobi sveta, ki mineva. Zgodovina, ki
se podira, je največja šola ponižnosti.
Predstave in pričakovanja, ki se nam podirajo, so šola pristne ponižnosti in nas
spominjajo, da potrebujemo drug drugega.
To bodo naša nebesa, to bo naš način
življenja onstran. »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja
liste, veste, da je poletje blizu.« Hudič
nima več prihodnosti, ker je sam. Ti pa
jo imaš. Glej torej z Jezusom v prihodnost in uči se od smokvinega drevesa.
župnik

SVETOVNI DAN UBOGIH
Papež Frančišek je lani ob sklepu izrednega jubileja usmiljenja z apostolskim
pismom Usmiljenje in usmiljenja potrebna določil, da se vsako leto na 33.
nedeljo med letom obhaja Svetovni
dan ubogih.
Priložnost, da znamo danes okoli sebe
opaziti in slišati nove oblike uboštva.
TEDEN ZAPOROV
Do 24. novembra. Namen tedna je, da bi
se kristjani zavedali potreb zapornikov
in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj,
zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za
zapornike. Naslov letošnjega tedna je
»Bližajmo se z zaupnostjo.«
CERKVENI PEVCI
V četrtek goduje mučenka sveta Cecilija, zavetnica cerkvenih pevcev. Vabljeni k sveti maši za pevce
in organiste v četrtek, v
Črničah. Po maši se bomo
skupaj poveselili v župnišču
v Črničah.
Ob tem dnevu se zelo zahvaljujemo našim pevcem, zborovodjem in organistom.

Vsi smo poklicani k sodelovanju z
glasbo in petjem.
Cerkveni pevci pa
na poseben način.
Je tudi šola veselja
in šola zvestobe. Trenutno oba župnijska zbora zelo potrebujeta novih glasov. Pridruži se jim.
VEROUČNA MAŠA
Ta teden v četrtek, skupaj s pevci, v
Črničah. Lepo vabljeni starši in otroci.
MLADI
V petek ob 20. uri bo v Kamnjah mladinsko srečanje, pogovor. Dobrodošli.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje druge zakonske skupine bo v
sredo ob 19.30 v Kamnjah.
VEČERNA ADORACIJA
v četrtek, tokrat od 20.30 do 21.30.
DUHOVNE VAJE
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Adventno-božične duhovne vaje v
vsakdanjem življenju od 28. novembra
do 9. januarja v Vipavskem Križu pod
geslom »Kakor otrok je v meni moja
duša« (Ps 131,2). Skupina se srečuje
ob sredah ob 19.30 v kapucinskem samostanu. Voditelj je br. Jakob Kunšič.
OBISK SVETOGORSKIH PODOB
Na prvo adventno nedeljo bomo
na pot pospremili svetogorske
podobe. Ob njih
se bomo zbirali v
adventu in enajst
tednov v novem
letu, do misijona. To bo milostni čas za
vsak dom, kjer živite sami in kjer vas
je več.
Prosim, da se že sedaj vpisujete na koledar za svojo vas. Koledarji za podružnice
bodo kar v župnijski cerkvi.

Za vsako vas prosim prostovoljca, ki
bi bil na voljo za kontakt, da mu boste
sporočali, kje se podoba mudi, ali se
pozanimali, kam jo greste iskat.
***
Iz govorov
papeža Frančiška
CERKEV RASTE V TIŠINI IN NA SKRIVAJ
Slog Cerkve je rast v tišini
Cerkev se razodeva v evharistiji in dobrih delih, četudi na videz ne postanejo novice. Kristusova Nevesta ima tih
značaj, daje sadove brez hrupa, brez
zbujanja pozornosti kakor farizeji.
Gospod nam je s priliko o sejalcu razložil, kako raste Cerkev. Sejalec seje
in seme raste podnevi, ponoči … Bog
daje rast … in tako se vidijo sadovi.
Pomembno pa je tole: Cerkev raste v
tišini, na skritem – to je cerkveni slog.
In kako se to izraža v Cerkvi? Po sadovih dobrih del, da bi jih ljudje videli
in slavili Očeta, ki je v nebesih in v obhajanju. Slavljenje in Gospodova žrtev, torej evharistija. Tu se razodeva
Cerkev: v evharistiji in v dobrih delih.
Skušnjava, da bi
postali Cerkev dogodkov
Cerkev raste s pričevanjem, z molitvijo, s pritegovanjem Svetega Duha, ki
je v njej, in ne z dogodki. Seveda k
temu pripomorejo tudi razni dogodki,
a rast, ki je lastna Cerkvi, rast, ki daje
sadove, se odvija v tišini in na skrivaj,
z dobrimi deli in z obhajanjem Gospodove velike noči, s slavljenjem Boga.
Gospod nam pomaga, da ne bi padli
v zapeljivo skušnjavo, rekoč: »Mi bi
radi, da bi se Cerkev bolj videla. Kaj
lahko storimo, da se bo videla bolj?«
To se običajno konča v Cerkvi dogodkov, ki ni zmožna rasti v tišini z dobri-

mi deli in nas skrivaj.
Cerkev raste tudi s krvjo mučencev
Današnji svet prepogosto podleže skušnjavi spektakularnosti, posvetnosti in
razkazovanja. Tudi Jezus je bil skušan z
zapeljivostjo spektakularnosti. Hudič mu
je rekel: »Zakaj potrebuješ toliko časa za
odrešitev? Naredi čudež. Vrzi se s templja
in vsi bodo prišli, videli bodo in verovali vate.« A Jezus je izbral pot pridiganja,
molitve in dobrih del, izbral je pot križa in
trpljenja. Križ in trpljenje. Cerkev raste
tudi s krvjo mučencev, moških in žensk,
ki dajo življenje. Danes jih je veliko in niso
v novicah. Svet to skriva. Posvetni duh ne
prenese mučeništva, ampak ga skriva.
V domu sv. Marte, 15. novembra 2018

