Nameni svetih maš:
Ernest
opat

KAMNJE ob 18.00
za †† Grželj in Črmelj,
Kamnje 46

GOJAČE ob 18.00
za † Jankota Persiča,
p. n. Gojače 7

torek, 9. 11.

VRTOVIN ob 18.00
za †† Vrtovin 78a

ČRNIČE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 18.00
za † Stanka Lozarja,
Skrilje 56
KAMNJE ob 18.00
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38
VRTOVIN ob 18.00
za †† Franca in Terezijo
Lozar, Vrtovin 25a
SKRILJE ob 8.00
za †† starše Turk,
Skrilje 47a
VRTOVIN ob 7.45
za †† stare starše Feuče,
Vrtovin 52
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 64

MALOVŠE ob 18.00
za † Adelo in †† Cigoj,
p. n. Malovše 30
ČRNIČE ob 18.00
za pokojne,
po namenu darovalcev
RAVNE ob 18.00
za †† Terčelj in Colja,
p. n. Ravne 10a
ČRNIČE od 18.00
za †† Alojzijo in Franca
Persič, p. n. Črniče 63a

ponedeljek, 8. 11.

Posvetitev
lateranske bazilike

sreda, 10. 11.
Leon I. Veliki
papež in cerkv. učitelj
četrtek, 11. 11.
Martin iz Toursa,
škof

petek, 12. 11.
Jozafat Kunčevič
mučenec
sobota, 13. 11.
Stanislav Kostka,
redovnik
14. 11.
33. NAVADNA
NEDELJA

ČRNIČE ob 9.00
za †† Milana, Jožefo in Nevo,
Grljevič, p. n. Gojače 21
za župnijo
sprejem novih strežnikov

sprejem novih strežnikov

IZ ZAHVALE G. ŠKOFA METODA PIRIHA OB ZAHVALNI NEDELJI
Letos se zahvaljujem Bogu za 25 let opravljanja škofovske službe, za vse sodelavce, duhovnike, redovnike in laike, za milost, ki vam je bila dana v duhovniškem letu, tako da ste
z njo vsestransko obogateli v vsej besedi in vsem spoznanju.
Zahvaljujem se duhovnikom, ki ste sprejeli premestitve in nove službe. Tako gradite našo
škofijsko skupnost. Naj Bog nagradi vsakega od vas, ki ste se kljub pomislekom in težavam v duhu pokorščine opogumili, da sprejmete nove zadolžitve.
Hvala za vse delo, ki ga opravljate duhovniki in verniki v različnih službah za blagor škofije. Bogu smo hvaležni za dvajset novih katehistinj in katehistov, ki so letos diplomirali.
Hvala za vse nabirke in prispevke v korist škofije in vesoljne Cerkve. Gospod naj vas nagradi in blagoslovi!«

 Z a konec

MLADINA – »Današnja mladina je slabo vzgojena. Nihče ne vstane in ne odstopi sedeža starejšim
ljudem,« se pritožuje moški srednjih let na avtobusu. – »Pa saj imate sedež!« mu odvrne eden od
potnikov. – »Jaz ga imam, ampak moja mama že dvajset minut stoji.«

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
32. navadna, zahvalna nedelja, 7. november 2010
Tisti čas je k
Jezusu pristopilo nekaj
saducejev, ki
so trdili, da ni vstajenja, in
so ga spraševali.
Jezus jim je rekel: Jezus jim
je rekel: »Sinovi tega veka
se ženijo in možijo, tisti pa,
ki so vredni, da dosežejo oni
vek in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več
mogli; saj so enaki angelom
in so Božji sinovi, ker so
sinovi vstajenja.
Da pa mrtvi vstajajo, je
pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko
je imenoval Gospoda ›Bog
Abrahamov, Bog Izakov in
Bog Jakobov‹,
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi
živijo.«

Kdo mi bo dal vrednost

Nespametno bi bilo k zahvalni nedelji dodati
še en »moram«. Moraš biti hvaležen, ne pozabi
reči hvala ... Zakaj bi ostali le na pol poti in pristali le pri zunanji uglajenosti?
Pred dnevi mi je neki oče pripovedoval: »Z
ženo sva se pogovarjala, ali bo dovolj denarja
za nakup. Hčerka je poslušala in rekla: 'Saj ga
lahko gresta iskat na bankomat.'« Otroke učimo
reči hvala, a ne zgolj zaradi olike. Kako drugače
bodo šli skozi valove življenja, če bo v njih ostal
živ najgloblji spomin: kljub mojemu prizadevanju in uspešnosti mi je še vedno večina življenja podarjena. Vrednost mojega življenja se ne
more meriti po tem, koliko sem uspešen. Moja
vrednost je drugje.
Tudi odrasli otroci našega časa tako zelo hrepenimo po tem, da bi nam vendar nekdo dal
vrednost. In strah nas je, da bi jo izgubili. Kaj
vse smo kdaj pripravljeni narediti, da bi si priberačili zunanjo pozornost! Zahvalna nedelja nas
vsako leto brani pred tem, da bi tudi v svojem
odnosu do Boga zašli v kaj podobnega. Mar si
je treba tudi pozornost nebeškega Očeta priboriti?
In čisto na koncu: ali
(Lk 20,27.34—38)
si moram tudi življenje
onkraj groba zaslužiti?
Jezus v pogovoru s
stranko saducejev sicer
reče: » … tisti pa, ki
Odlomki Božje besede
so vredni, da dosežeprihodnjo nedeljo:
jo oni vek …« Besedo
1. berilo: Mal 3,19—20a
2. berilo: 2 Tes 3,7—12
vrednost je verjetno
evangelij: Lk 21,5—19



uporabil zato, da bi jih osvobodil njihove
predstave, po kateri bi v večno življenje
prišli samodejno, kar po naravi. Rojstvo
v zemeljsko življenje je naravno, v večno življenje pa nadnaravno. Vendar je še
vedno »rojstvo«, ne morem si ga »zaslužiti«. Rodi nas nekdo, ki je sam živ.
Škoda, ker danes rodovitnost tolikokrat
enačimo z uspešnostjo. Pozabljamo, da
poleg naravne obstaja tudi nadnaravna
rodovitnost. In zato imamo morda tudi
mi težave s predstavami o tem, kakšno
bo življenje v nebesih.
Končno sta tudi vsak oče in vsaka
mama najbolj izpolnjena, ko se ob svojem otroku sama tudi notranje spremenita in lahko tudi v starosti še več dajeta.
Ni vsem dano, da bi bili na tem svetu telesno rodovitni. Prav vsi pa imamo neskončno možnost da postanemo duhovno rodovitni. Potem bodo odpadle vse
bojazni, da ne bi bili dovolj hvaležni.
župnik

ZAPISNIK
2. redne seje ŽPS župnije Kamnje, ki je bila
dne 14. 10. 2010 ob
20. uri v veroučni
učilnici v Kamnjah. Navzoči: člani ŽPS iz Vrtovina, Skrilj, Kamenj
in Potoč. Dnevni red:

1. Molitev
2. Pregled zadnjega zapisnika
3. Izzivi, grožnje in priložnosti v župniji, pregled stanja in potreb
4. Leto dobrodelnosti in solidarnosti – karitas v naši župniji
5. Razno

1. Molitev
Člani ŽPS smo srečanje pričeli z molitvijo. Strinjamo se, da bi v adventnem času
v družinah molili ob podobi svetogorske
Matere Božje, ki si jo bomo izposodili v

cerkvah: v Kamnjah, Vrtovinu in Skriljah. Podoba naj bi romala od družine
do družine. Krščanstvo se je začelo z
zbiranjem ljudi v skupine. Priporočamo,
da bi v skupinah molili za enega človeka
oz. en namen.
2. Pregled zadnjega zapisnika
Prebrali smo zapisnik 1. seje ŽPS in
ŽGS, na katerega ni bilo pripomb.
3. Izzivi, grožnje in priložnosti v
župniji, pregled stanja in potreb
Člani ŽPS smo z razmišljanjem o navedeni temi in z delom v skupinah prišli
do naslednjih stališč:
a) Močne točke so: družina (ni apatičnosti), starši sodelujejo, kar dobro vpliva na otroke;
na splošno smo verna župnija; močan
obisk sv. maš, tudi delavniških; sodelovanje pri sv. mašah s petjem, branjem;
mlad, zagnan duhovnik; močna ministrantska skupina; čiščenje cerkva; obnavljanje cerkvenih stavb; Najsvetejše.
b) Šibke točke so: premalo sodelavcev
pri Karitas; mladina se premalo vključuje v cerkveno skupnost; majhen obisk
sv. maš v poletnem času; opuščanje
molitve v družinah; skromna spoved v
župniji; nered pri prihajanju k obhajilu.
c) Priložnosti: imamo veliko možnosti za sodelovanje v širših skupinah, ki
delujejo na duhovnem področju, kot
so Karitas, Prenova v Duhu, zakonske
skupine, molitvene skupine, predavanja
družinam in mladim.
d) Grožnje: mediji, ki slabo vplivajo na
ljudi; hiter tempo življenja, ki povzroča
preobremenjenost; globalna kriza; razna gibanja in verske ločine; mamila;
internet, ki odtujuje ljudi, da se manj
osebno srečujejo, pogovarjajo in izražajo čustva.

4. Leto dobrodelnosti in solidarnosti – karitas v naši župniji
Stanko Rovtar se edini iz župnije udeležuje mesečnih dekanijskih srečanj
Karitas. Imamo župnijsko Karitas, ki
potrebuje člane. V tednu Karitas (predvidoma od 21. 11. do 28. 11. 2010) bo
dan odprtih vrat. Povabljeni ste, da se
pridružite. Organizirano je romanje na
Ponikvo dne 24. 11. 2010. Karitas ne
deluje samo za gmotne stvari, ampak
ima svoj program. Naloga Karitas je, da
spozna, čuti duhovne potrebe. V nedeljo, ko se začne teden Karitas, nam bo
Stanko Rovtar predstavil Karitas kot cerkveno organizacijo in njeno delovanje.
5. Razno
a) Sv. maša na Sv. Pavlu bo dne 6.11.
b) Duhovne vaje za birmance bodo en
vikend jeseni 2011
c) G. župnik bo poskrbel za spletno
stran za informacije župnije.
d) Daritveni oltar v cerkvi v Kamnjah,
kjer župnik mašuje, naj bo brez rož.
e) Bralci – razširiti je treba krog mašnih
bralcev, pritegniti birmance; zaželeno
je, da tudi člani ŽPS pridobijo kandidate za nove bralce. Prav tako je zaželeno, da določene skupine (npr. karitas,
mladi, starši, otroci, birmanci, … pripravljajo prošnje in uvod v sv. mašo. Čim
več ljudi naj bi sodelovalo. Zato predlagamo, da se sestanejo Janka, Irena,
Urška in Klavdija ter sestavijo razpored
mašnih bralcev.
f) Strežniki: drugo nedeljo v novembru
bo sprejem novih strežnikov.
g) Štirikrat v jeseni, dne: 3. 11., 17. 11.,
24. 11. in 1. 12. 10 bo organizirano predavanje – večeri za starše. Predavateljica bo Mateja Krašovec.
Zapisala: Zvonka Črmelj

OBVESTILA:
STREŽNIKI
V nedeljo bomo pri sveti maši v
Kamnjah imeli sprejem vseh novih
mašnih strežnikov.
Vaje za nove (ki ste začeli streči letos)
strežnike bodo v Skriljah v sredo po
maši, v Kamnjah v četrtek po maši in
v Vrtovinu v petek po maši. Na skupnih vajah za vse nove pa se dobimo
v soboto ob 9.45 v Kamnjah.
MLADI
Vabljeni k mladinski skupini v soboto
ob 20. uri v Kamnjah. Med nami bo
gost bogoslovec. Povej naprej.
ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
v KAMNJAH
Dobimo se na sestanku v četrtek ob
20. uri v župnijskem domu.
BOGOSLOVEC NA PRAKSI
Konec tedna bo v naših dveh župnijah
na kratki praksi (pastoralnem vikendu) bogoslovec drugega letnika Blaž
Lapanja iz župnije Spodnja Idrija. Pri
nedeljskih sveti maši bomo namesto
pridige imeli z njim kratek pogovor
Dobrodošel med nami.
NOVI DEKAN
Za novega dekana naše dekanije je bil
imenovan g. Dominik Brus, župnik v
Podnanosu in na Lozicah. Novi prodekan je g. Vlado Kolenko, župnik v Vipavskem Križu. Želimo jima veliko božje
podpore pri novih odgovornostih.
KRST OTROKA
Starši, ki pričakujete krst prvega ali drugega otroka, ne spreglejte priprave, ki
se začne v torek, ob 20. uri v Vipavi.

