ponedeljek, 1. 11.
VSI SVETI

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa, Skr. 77
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za † Ivanko in Stanka
Lozarja, Vrtovin 110
molitev na pokopališču
KAMNJE ob 15.00
za †† Rustja in Lozar, Kam. 55
molitev na pokopališču
V VSEH CERKVAH ob 18.00
- MOLIT VE Z A R AJNE -

ČRNIČE ob 9.00
za † Venceslava Cigoja,
Malovše 21
ČRNIČE ob 14.00
molitev za na pokopališču
GOJAČE ob 14.00
molitev za na pokopališču
MALOVŠE ob 15.00
molitev za na pokopališču
V VSEH CERKVAH ob 18.00
- MOLIT VE Z A R AJNE -

VRTOVIN ob 8.00
GOJAČE ob 8.00
za †† Vekoslava in Gabrijelo za † Jožeta Bratina, Gojače 8
Čermelj, Vrtovin 89
MALOVŠE ob 17.00
za duše v vicah
KAMNJE ob 18.00
ČRNIČE ob 18.00
po namenu svetega očeta
po namenu svetega očeta
sreda, 3. 11.
KAMNJE ob 9.00
MALOVŠE ob 18.00
Viktorin Ptujski,
za župnijo
za †† Antona in Hermino Cigoj
škof
(dekanijska konferenca)
Malovše 34
četrtek, 4. 11.
KAMNJE ob 18.00
ČRNIČE ob 18.00
Karel Boromejski,
za † Olgo Kravos,
30. dan za † Silvia Spagnola
škof
p. n. Kamnje 33
po maši češčenje Najsvetejšega
prvi petek, 5. 11. VRTOVIN ob 19.00
ČRNIČE ob 18.00
Elizabeta in Zaharija za † Alojza Nevredna,
za †† Danila in brate Kosovel,
starši J. Krstnika
Vrtovin 114
p. n. Črniče 63a
od 17.30 spoved, po maši
od 17.00 spoved in
češčenje Najsvetejšega
češčenje Najsvetejšega
prva sobota, 6. 11. SVETI PAVEL ob 15.00
RAVNE od 18.00
Lenart,
za † Ivanko Lozar,
za †† Ušaj in Mikuž,
opat
Vrtovin 110
p. n. Ravne 11
SKRILJE ob 7.45
ČRNIČE ob 9.00
7. 11.
za †† Rustja, S 60 in †† Bratina,
32. NAVADNA,
za †† Marjana Fišerja,
S 75, p. n. Skrilje 75
ZAHVALNA
p. n. Črniče 24
NEDELJA
KAMNJE ob 10.30
za župnijo - praznovanje
za †† starše Čermelj in Franca zakonskih jubilantov
Kodriča, Kamnje 3b
 Z a konec
torek, 2. 11.
spomin
vernih rajnih

PLAŠČ – Janezek občuduje mamin novi krzneni plašč: »Uboga žival, koliko je morala pretrpeti, da
imaš lahko zdaj ti tako lep plašč.« Mama: »Ti smrkavec! Kako pa govoriš o svojem očetu?!«

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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
31. navadna nedelja, 31. oktober 2010
Tam je bil mož,
Zahej po imenu. Bil je višji
cestninar in
bogat človek. Poskušal je
videti, kdo je Jezus, pa ni
mogel zaradi množice, ker
je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na
divjo smokvo, da bi ga videl,
kajti moral bi iti tam mimo.
Ko je Jezus prišel na tisti
kraj, je pogledal gor in mu
rekel: »Zahej, hitro splezaj
dol, danes moram namreč
ostati v tvoji hiši.«

Divja smokva

»Imel sem vsega dovolj, nič mi ni manjkalo
in vendar sem pristal v odvisnosti.« Takole je
pripovedoval spreobrnjeni možakar srednjih let.
»'S tem, kar počneš, ne bežiš pred smrtjo. bežiš
pred življenjem.' Prijateljeve besede so me do
dna pretresle. Tega nisem takoj priznal, a postalo mi je jasno, da me ni bilo strah smrti, ampak
življenja,« je povedal na koncu.
Tudi Zahej je imel v očeh preprostih delavcev
tistega časa vsega dovolj, zagotovljeno zanesljivo in dobro plačano službo. Jezus ga je zagledal
na drevesu. Evangelist celo pove, da je bila to
divja smokva. Zelo mogoče se je kljub vsemu
bogastvu sredi množice ljudi počutil
samega. Jezus ga je pogledal.
(Lk 19,2—5)
Morda je v tem ljubečem poPRAZNIK VSEH SVETIH:
gledu po dolgem času v sebi
Blagor krotkim, kajti dezačutil, da je za nekoga kljub
želo bodo podedovali.
vsemu pomemben. Šele tedaj je
Blagor lačnim in žejnim
opazil, da je na divji smokvi.
pravičnosti, kajti nasičeDivja rastlina je postala podoni bodo. Blagor usmiljeba njegove notranje praznine. S
nim, kajti usmiljenje bodo
svojim načinom življenja je pravdosegli. Blagor čistim v
zaprav moral le sebi nenehno dosrcu, kajti Boga bodo gledakazovati, da ima življenje. V resnici
li. Blagor tistim, ki delajo za
pa je pred življenjem bežal. Divja
mir, kajti imenovani bodo
smokva je lahko podoba vsega,
Božji sinovi.
česar se ljudje v življenju tako
(Mt 5,5—9)
trdovratno oklepamo, in vendar
čutimo, da ne obrodi sadov.
Odlomki Božje besede
»Hitro splezaj dol, danes moprihodnjo nedeljo:
ram ostati v tvoji hiši.« Veliko
1. berilo: 2 Mkb 7,1-2.9—14
2. berilo: 2 Tes 2,16—3,5
grobov bomo obiskali te dni,
evangelij: Lk 20,27—38



prižgali veliko sveč, se srečali s številnimi mo živega Boga, naj naše družine navdihsorodniki in znanci. O, da bi bilo ob vsa- ne tako, da se bodo več naučile iz luči in
kem grobu vsaj toliko tihih zdravamarij, dneva kot iz teme.
kolikor bo tam sveč. Naši rajni bodo veseli
našega pogovora z njimi. Želijo si ga. Mi OBVESTILA:
molimo zanje, a s tem prav sami največ
dobimo nazaj. Ko boš stal pred nagrobni- MOLITVE ZA RAJNE
kom, pomisli, kaj ti želijo povedati. Morda Na vseh šestih krajih bomo
to, kar je slišal Zahej. In sestopil je in šel v ponedeljek blagoslovili pokopališča
v svoj dom, v svojo družino, v vse zaple- in molili za rajne. V Skriljah, Vrtovinu
tene odnose, v svoje otroštvo… Pojdi tja. in Kamnjah se bomo po sveti maši v
Tam boš našel odgovor na mnoga vpra- procesiji odpravili na pokopališče. V
Črničah, Malovšah in Gojašanja o sebi. Bog se nam želi približati, ko
čah, kjer popoldne ni svete
smo na smokvi. Morda občutiš praznino
maše, se bomo ob uri zbrali
ali stisko ravno zato, da boš srečal njegov
kar okoli križa na pokopaliljubeči pogled.
šču. Potrudimo se za glasno
Naši rajni si želijo pogovora, želijo nam
in zbrano molitev; naj letos
pripovedovati o naši družini. Z njim nas
ne
bo
motečega
govorjenja, zlasti,
ne rešujejo strahu pred smrtjo, ampak
ko smo v procesiji. Ne zanemarimo
strahu pred življenjem.
Jezus želi po tebi priti v to tvojo dru- dragocene navade, da se na predžino. Tam ti bo pomagal odkriti veliko le- večer spomina rajnih ob mraku
pega. In potem stene tvojega doma po- oglasijo zvonovi in se ob 18. uri v
lagoma ne bodo več le hladni zidovi, tudi vseh cerkvah zberemo pri molitvi
stene cerkve bodo toplejše in nagrobnik rožnega venca za duše v vicah.
ne bo nič več le mrtva skala.
POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE
župnik Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk
KAJ POMENI?
pokopališča in molitev za rajne, če smo
opravili zakrament sprave, prejeli obhaNoč čarovnic
jilo in molili po namenu svetega očeta.
Noč čarovnic je poganski praznik, ki med drugim izhaja iz
VEROUK
praznovanja smrti in zlih duhov. Če
Ta teden je redni verouk razen tistega
mora biti v našem času toliko neroje- za ponedeljkove skupine in za 9. ranih otrok zavestno darovanih na račun zred v Črničah, ki je preložen na sredo
ugodja in sebičnosti, zakaj bi posredno ob 17.uri.
obujali spomin na keltske navade, ko
so zažigali žive dojenčke, da bi pomirili MLADI
Božjo jezo? Prav škoda bi bilo še doda- Ponovno vabljeni na srečanje v sobotno usmerjati pozornost na strah in zlo. to ob 20. uri v Kamnjah. Tokrat ob
Sodelujmo raje pri praznovanju življe- témi (knjižica iz letošnje Stične): Kaj
nja, upanja, veselja in vsega dobrega, naj storim za večjo ljubezen v družini
kot pa smrti, strahu in brezupa. Prosi- – odhod od doma, osamosvajanje.

STREŽNIKI
Tisti, ki bi se še radi pridružili skupini
strežnikov, se pogovorite s starši in
sporočite čim prej. V obeh župnijah
bo sprejem novih strežnikov pri maši
v nedeljo, 14. novembra.
PRVI PETEK V MESECU
Vabljeni (tudi veroučenci) v četrtek in
petek k sveti maši in češčenju Najsvetejšega. Priložnost za spoved tudi za
veroučence, ki od septembra še niste
bili pri zakramentu sprave.
OBISK BOLNIKOV
V soboto dopoldne obiskujem starejše
in bolne, ki želite zakramente.
MOLITEV ROŽ. VENCA V MALOVŠAH
Tudi v novembru ste vabljeni k molitvi
rožnega venca: v cerkvi vsak torek
in četrtek ob 20. uri; pridite, da
si izprosimo Božjih milosti zase in za
naše družine.
ZAKONSKI JUBILANTI
V Črničah se bomo v nedeljo ob 9.
uri pri maši zahvalili za dar svetega
zakona. Vsaj do petka se
lahko zaradi števila še
prijavite (040-888-420) za
nedeljsko praznovanje. Ta
s v e t a maša je namenjena tako starejšim kot tudi mlajšim parom. Skupaj
bomo preprosto prosili blagoslova za
vajino skupnost.
V župniji Kamnje bo praznovanje v nedeljo, 19. decembra. Zakonci, pogum!
KRST OTROKA
Starši, ki pričakujete krst prvega ali drugega otroka, ne
spreglejte še zadnje jesenske

skupne priprave, ki se začne v torek,
9. 11., ob 20. uri v Vipavi. Pred začetkom priprave se oglasite pri župniku. Najlažje boste priprave obiskali še
med nosečnostjo.
PRVI VEČER ZA STARŠE S s.
MATEJO KRAŠOVEC
bo v sredo, 3. novembra, ob 20. uri
v župnijskem domu v Kamnjah.
Kaj pomeni resnično vzgajati otroka,
zakaj so danes otroci tako nemirni
in težko obvladljivi, kaj 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 …
Vse to bomo odkrivali ob predavanjih
in konkretnih primerih s. Mateje Kraševec, specialistke zakonske in družinske terapije, ki živi in dela na Sveti
Gori v Družinskem centru Sveta Gora.
Večeri so odprti za vse, še posebej pa namenjeni tistim,
ki »nimate časa«, najbolj
obremenjeni
generaciji, to ste
starši. Mame in očetje, da bi bolje živeli čas, ki ostane za družino. Lahko
povabite tudi znance iz drugih župnij.
Vsak je zaznamovan s svojo družino
in vsak bo lahko šel domov olajšan.
To je cilj teh večerov.
Naslednji večeri bodo
17. in 24. novembra ter 1. decembra ob isti uri. Pridružite se!
Nič zato, če boste zaradi obveznosti
zamudili začetek ob 20. uri.

