Nameni svetih maš:
ponedeljek, 25. 10. KAMNJE ob 19.00
Krizant in Darija,
za † Marijo Batagelj,
mučenca
Kamnje 4
torek, 26. 10.
VRTOVIN ob 19.00
Lucijan in Marcijan, za † Jožefo Batagelj, 8. dan
mučenca
Vrtovin 22a
- spoved sreda, 27. 10
SKRILJE ob 19.00
Sabina,
po namenu, Pahor
mučenka
Skrilje 71a
- spoved četrtek, 28. 10.
KAMNJE ob 8.00
Simon in Juda Tadej, za †† Vodopivec,
apostola
Kamnje 58
- spoved petek, 29. 10.
VRTOVIN ob 19.00
Felicijan
za † Marijo Černigoj, 30. dan
mučenec
Vrtovin 11a
sobota, 30. 10.
SKRILJE ob 8.00
Marcel,
za † Pepija Rustja,
mučenec
Skrilje 7
- spoved - prehod na zimski čas - KAMNJE ob 7.45
31. 10.
za župnijo
31. NAVADNA,
KAMNJE ob 10.30
ŽEGNANJSKA
za † Olgo Kravos, 30. dan
NEDELJA
celodnevno
Kamnje 60
češčenje v Črničah

GOJAČE ob 18.00
za †† Mirko in Andrejo
Kretič, p. n. darovalca
ČRNIČE ob 18.00
za † Zdravko Leon
p. n. Črniče 17
MALOVŠE ob 18.00
za †† Lojzko Rebek in redovn.
Nikodemo p. n. Malovše 12
ČRNIČE ob 18.00
po namenu
RAVNE ob 18.00
za † Avgusta in Marijo Čibej,
p. n. Ravne 16
ČRNIČE od 16.30 - spovedovanje
ob 18.00: za †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a
ČRNIČE ob 10.00
v čast Svetogorski MB,
p. n. Gojače 39a

ob 14.00 krst otrok

CELODNEVNO ČEŠČENJE V ČRNIČAH

• ob 9. uri veroučenci
• ob 10. uri sveta maša
• po maši možje in fantje
• od 12. do 14. ure prostovoljci (prijavni list)
• ob 14. uri žene in dekleta
• ob 15. uri sklep češčenja
s pétimi litanijami in z blagoslovom

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
30. navadna, misijonska nedelja, 24. oktober 2010
Tisti čas je
Jezus nekaterim, ki so bili
prepričani, da
so pravični, in so zaničevali
druge, povedal tole priliko:
»Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej
se je postavil in pri sebi molil takole: 'Bog, zahvaljujem
se ti, da nisem kakor drugi
ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi
kakor ta cestninar. Postim
se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar
dobim.' Cestninar pa je stal
daleč proč in še oči ni hôtel
dvigniti proti nebu, ampak
se je tolkel po prsih in govoril: 'Bog, bodi milostljiv meni
grešniku!' Povem vam, ta je
šel opravičen domov, oni pa
ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in
kdor se ponižuje, bo
povišan.«
(Lk 18,9—14)

 Z a konec
KRAJA – Peter je ukradel avto, toda kmalu so ga izsledili. »Imate kaj dodati v svojo obrambo?« ga vpraša
sodnik. »Samo to bi rad rekel, gospod sodnik, da je avto stal pred pokopališčem, zato sem mislil, da je
lastnik že umrl.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.crnice/kamnje@rkc.si; www.kamnje.net
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
prihodnjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 11,22—12,2
2. berilo: 2 Tes 1,11—2,2
evangelij: Lk 19,1—10

Rešil me je iz levjega žrela
»Kajti vsak, kdor se ponižuje, bo povišan«. Vedno mi je neprijetno, ko v cerkvi beremo te Jezusove besede. Toliko bolj, če jih beremo prav na
misijonsko nedeljo. Zakaj? »Poniževati se« kristjani kaj hitro in poenostavljeno v sebi slišimo kot:
»Skloni glavo, rajši molči, vse pretrpi, vse prenesi.« Ali sodobno: »Bodi strpen.« V tej popularni
besedi se velikokrat skriva poganska miselnost:
»Prenašal te bom, trpim te ob sebi, drugače misleče bom prenašal, ker se tako spodobi, sicer pa
bi jih rajši ne videl.«
Boste rekli, kakšno zvezo ima to z misijonsko
nedeljo in s cestninarjem, ki se je v cerkvi s sklonjeno glavo poniževal in se trkal na prsi. Pa jo ima!
Domov je šel opravičen, olajšan, notranje osvobojen. Mar ni to bistvo spovedi? Zaradi kesanja je
odkril, kako ga ima Bog rad. Oni drugi molivec ni
te ljubezni nikoli zares občutil. Spoved je bila zanj
le samoiskanje, brez topline, brez odnosa.
Misijonska nedelja nas spomni, da je vera lahko
živ odnos z drugim(i) ali pa je ni. Če je vera postala le pot samoiskanja, je to že pot izgube Boga.
Misijoni so tudi prelepa »varovalka« pred tem, da
bi se kristjani začeli počutiti ogrožene, ker nimamo
več takega vpliva v javnosti, ker nas je vse manj,
ker se staramo ipd. Še bolj nevarno je, da bi se začeli dobro počutiti kot žrtev. »Vedno nekdo tolče po
nas, poglejte, kako smo ubogi in kakšna krivica se nam godi.« Čeprav
je to pogosto res, se prav ob takih
napadih in ogroženosti najbolj pokaže, ali se je naša vera prečistila ali
ne. Mislim, da more vsak, ki je duhovno »živ«, skozi to prečiščenje.
Primer neprečiščene vere



je farizej, ki moli tako, da se pravzaprav vrti
le še okoli sebe. Svojo vero ima v hladilniku
ali celo v zamrzovalniku. Samo to ga skrbi, da je ne bi kaj načelo ali umazalo. Zelo
je vznemirjen, če gredo njegovi ta mladi
po drugačnih poteh, ker se je s tem delno
porušila idealna predstava, ki si jo je izoblikoval. Molitev in obisk bogoslužja je zanj
postalo kopičenje in ne več odnos.
Papež nas letos ob misijonski nedelji
opomni, naj bi »najprej sami občutili moč
Jezusove ljubezni, Jezusove dobrote, ki
daje človeku nov polet, nov smisel, novo
veselje, novo širino, novo navdušenje«.
Resnično, ko sam odkriješ, da te je Bog
rešil iz levjega žrela (Pavel v današnjem
2. berilu), se ti ni več treba bati za svojo
vero. Tudi sam sem to izkusil. Šele tedaj
ti njegova ljubezen povsem zadostuje in
ni več potrebe, da bi vedno še nekaj rabil ali izrabljal. Ni več nevarnosti, da bi se
čutil ogroženega in bi bil zato nenehno z
nekom v boju. Sodelavec, sosed, sošolec,
učitelj ali pa kar zakonec naenkrat dobi nov
obraz. Ne zato, ker se je on spremenil, ampak sem se najprej spremenil sam. In glej,
čudež: ljubezen, ki je spremenila mene, je
začela prav zares spreminjati njega. Čudež
te vrste je bistvo misijonske nedelje.
župnik

KAJ POMENI?
Kaj pravzaprav je popolni odpustek?
Odpustki so odpuščanje časne kazni pred
Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že
odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi pogoji dobi kristjan zase ali za rajne
po službi Cerkve, ki kot srednica odrešenja
razdeljuje zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov (Kompendij KKC, 312).
Premalo izkoriščamo možnost, ki nam jo
daje skupnost – Cerkev. Gre za dar, ki
ga nismo zaslužili s tem, ko smo izpolni-

li predpisane pogoje. S tem, ko opravim
spoved, molitev in dobro delo za drugega,
priznam, da sem včlenjen v nekaj, kar me
presega. Pri odpustkih ni toliko pomembna moja zbranost, naprezanje, popolnost,
ampak vera, da je Cerkev resnično Kristusovo telo.

OBVESTILA:
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Srečanje bo v Črničah v ponedeljek ob 20. uri.
SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu ni verouka. Počitnice bodo
vzele kar dva ponedeljka z rednim veroukom, zato vsi veroučenci od 4. r. poskrbite
za redno spoved. Nekateri po počitnicah
še niste opravili zakramenta sprave. Od
zadnje skupne spovedi je preteklo skoraj
dva meseca.
V tem počitniškem tednu imate več možnosti:
v torek v Vrtovinu ob 18. uri,
v sredo v Skriljah ob 18.15,
v četrtek zjutraj v Kamnjah (7.30) pred
mašo in takoj po maši,
v soboto v Skriljah pred mašo in po maši,
v soboto v Črničah (trije spovedniki) od
16.30 do konca maše.

SPOVED ZA ODRASLE

Možnost na istih krajih in urah. V Črničah
bomo na voljo trije spovedniki. Ob zakramentu sprave lahko v teh dneh pokojnim
namenite popolni odpustek. Posebej
primerno je, če pridete starši k spovedi
skupaj z otroki. Priložnosti za zakrament
so vedno tudi v Križu in v Logu na shodih
vsako prvo nedeljo v mesecu.

POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh
novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra
ter prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo
opravili zakrament sprave, prejeli obhajilo
in molili po namenu svetega očeta.

CELODNEVNO ČEŠČENJE V ČRNIČAH
Še vedno se lahko zavežete, da
boste pol ure ali več v imenu vse
župnije
»dežurali« pred Najsvetejšim
med 12. in 14. uro. Zaznamujte z
imenom ali brez imena uro na listu,
ki je v cerkvi.
Še posebej vabljeni starši in otroci, da
zaradi počitnic ne pozabite na češčenje
ob 9. uri. V soboto je spovedovanje
za veroučence in odrasle od 16.30 do
maše in še med njo.
Vsak naj daruje delček svojega časa in
srca za dan, ko smo kot župnija pred
Odrešenikom.

se dogaja od mladih let v človeškem telesu, kako je biti pubertetnik in kaj potrebuje, kaj pomeni biti oče, mama danes, leta
2010, ko je zelo drugače, kot je bilo pred
desetimi, dvajsetimi ali tridesetimi leti …

MEŠANI PEVSKI ZBOR V KAMNJAH

Ima spet redne vaje v petek ob 20. uri

ČIŠČENJE UČILNIC
Na srečanjih s starši smo se dogovorili za
mesečni spored čiščenja. Predstavniki razredov bodo skušali pritegniti čim širši krog
staršev, da breme ne bo le na nekaterih.
V Črničah razpored po vaseh:
oktober Gojače; november Malovše; december Črniče; januar Ravne; februar GojaMLADI
če; marec Malovše; april Črniče; maj Ravne.
To soboto ni mladinskega srečanja.
V Kamnjah po razredih:
PREDADVENTNI VEČERI - PREDAVANJA oktober 3. razred; november 4. in 5. razred; december 6. razred; januar 7. razred;
Še pred nastopom »veselega decemfebruar 8. razred; marec 9. razred; april 2.
bra« vabljeni, da si vzamete čas za štiri
razred; maj 1. razred.
medžupnijske večere. Do božiča ne bo
Predstavniki razredov pomagajte pri razpodrugih posebnih srečanj v župniji, zato si
rejanju in predajanju ključa učilnice.
po možnostih uredite čas tako, da boste
Starši, ki imate otroke v več razredih, se po
lahko prišli.
dogovoru vključite tja, kjer jih je manj oz.
Z nami bo specialistka zakonske in drukadar
je za vas bolj primerno.
žinske terapije, s. Mateja Kraševec, ki živi
in dela na Sveti Gori v Družinskem centru
ZAKONSKI JUBILANTI V ČRNIČAH
Sveta Gora.
Zakonci, ki imate letos 5.,
Večeri bodo ob sredah:
10. 15. ... obletnico poroke,
3., 17. in 24. novembra ter 1. depohitite s prijavo župnijski
cembra, ob 20. uri. Prvi bo v Kamnjah.
Karitas (040 888 420) za praznovanje 7.
Če bo prostor dopuščal, bodo naslednja
srečanja izmenično v Kamnjah in Črničah. novembra ob 9. uri. Slavimo vrednoto
Ne bojte se pridružiti, tudi če boste morali svetega zakona!
zaradi obveznosti nekoliko zamuditi.
PRIJAVE ZA EVROPSKO SREČANJE
Predavanja so še posebej namenjena
tistim, ki »nimate časa«, najbolj obreme- MLADIH V ROTTERDAMU
Tudi letos se mladi lahko prijavite na
njeni generaciji, to ste starši. Mame in
taizéjsko srečanje na Nizozemskem od
očetje! Na večere
27. decembra do 2. januarja. Prijave in
pa ste vabljeni tudi
informacije: Marko Rijavec: rijavec.marko@
stari starši in vsi
gmail.com. Več na www.drustvo-skam.si/esm
drugi. Prav vsak je
zaznamovan s svojo
POBUDA ZA BEATIFIKACIJO
družino in vsak bo
Na polici za verski tisk v cerkvi se še lahko
lahko šel domov olajšan. To je cilj teh
s svojim podpisom pridružite pobudi za
večerov.
začetek postopka za beatifikacijo Filipa TerNa večerih bomo odkrivali, kaj pomeni
čelja, ki smo jo duhovniki Vipavske dekaniresnično vzgajati otroka, zakaj so danes
otroci tako nemirni in težko obvladljivi, kaj je naslovili na našega škofa.

