Nameni svetih maš:
ponedeljek, 15. 11. KAMNJE ob 18.00
Ačbert Veliki
za duše v vicah,
škof, cerkv. učitelj
Kamnje 26
Marjeta Škotska,
kraljica

sreda, 17. 11.
Elizabeta Ogrska,
redovnica
četrtek, 18. 11.
posvetitev bazilike
sv. Petra in Pavla

sobota, 20. 11.
Edmund,
kralj
21. 11.
NEDELJA
KRISTUSA
KRALJA

župnij Črniče in Kamnje

VRTOVIN ob 18.00
ČRNIČE ob 18.00
30 dan za † Jožefo Batagelj, za naše pokojne,
Vrtovin 22a
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

torek, 16. 11.

petek, 19. 11.
Matilda
redovnica

OZNANILA

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta in †† starše
Čermelj , p. n. Malovše 12

SKRILJE ob 18.00
za †† starše Volk,
Malovše 36
KAMNJE ob 18.00
za †† Olgo in Vinka
Kravosa, Kamnje 60
VRTOVIN ob 18.00
Po namenu,
Vrtovin 48a
SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72
KAMNJE ob 7.45
za †† Mervič; Vrtovin 75
KAMNJE ob 10.30
za vse †† Kamnje 10

MALOVŠE ob 18.00
za naše pokojne,
p. n. darovalcev in 1. in 2. 11.
ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Bredo
Gleščič, p. n. Črniče 94
RAVNE ob 18.00
za †† Persič,
p. n. Ravne 6
ČRNIČE od 18.00
za † Marijo Hrovatin,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
za žive †† Ipavec,
p. n. Gojače 39a
za cerkvene pevce in za
župnijo - krst otroka

JUBILEJNI 20. ADVENTNI VEČERI 2010
V ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI V VIPAVI OB 20. URI
petek, 26. novembra 2010:

dramski igralec – Gregor Čušin
monodrama – JONA, BESNI PREROK

petek, 3. decembra 2010:

petek, 10. decembra 2010:
dr. Drago Čepar
VERA MED JAVNOSTJO
IN ZASEBNOSTJO

Vabi: Klub krščanskih
izobražencev Ajdovščina

dr. Vinko Potočnik
NOSITE BREMENA DRUGIH

33. navadna nedelja, 14. november 2010
Ko boste slišali o vojnah in
vstajah, se ne
ustrašite, kajti
to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.«
Tedaj jim je govoril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu.
Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni
in lakota, grozote in velika
znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo
nad vas dvigali roke,
preganjali vas bodo, izročali
v shodnice in ječe in zaradi
mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike.
To se bo dogajalo, da boste
pričevali zame. Vzemite si
to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se
zagovarjali.«
(Lk 21,10—14)

 Z a konec
ŽEJA PO ZNANJU – "Gospa, vaš Mitja ima veliko žejo po znanju," pohvali učitelj enega
svojih učencev. "Da, da." odvrne mati, "žejo ima po očetu, znanje pa po meni."
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. 2 Sam 5,1—3
2. berilo: Kol 1,12—20
evangelij: Lk 23,35—43

Jezovi na strugi
Te dni sem slišal zanimivo zgodbo. Ptice
selivke so bile navajene, da so se na poti v
toplejše kraje vsako leto ustavile na istih
otokih. Po izbruhu vulkana in premikanju
zemeljskih plasti so se otoki potopili. Ptice
so tudi tisto leto priletele, želele pristati
in končale v morju. Prav vsi – ne le ptice
selivke – smo nagnjeni k temu, da se radi
prepustimo ustaljenemu toku. Tudi ptice
je ustvaril Bog, vendar jim ni podaril svobodne volje, kakor jo je podaril ljudem.
Podaril nam je čudovito možnost, da svojo življenjsko pot obogatimo in preoblikujemo s osebnimi odločitvami. Tudi nam je
dana narava, a dana nam je, da iz nje lahko nekaj naredimo. To je teže od narave,
vendar je tudi neizmerno lepše.
Smo pri koncu cerkvenega leta. Advent
že trka na naše koledarje. Jezus te nedelje govori o zgodovini in njenem koncu.
Ker smo nagnjeni k radovednosti, pozorno
prisluhnemo, ko opisuje katastrofe. Toda
Jezus ob vseh zunanjih stiskah govori tudi
o preganjanju vernih ljudi.
In to ni nekaj postranskega. Zakaj?
Zgodovina je kakor tok,
kot struga. V svoji naravni poti sicer spreminja
smer in pokrajino ob sebi.
Če se kot veren človek zavem, da sem v tej strugi, kaj lahko naredim?



Če se bom samo prepustil, bom sicer nekoliko zaznamoval del bregov.
Če pa bom s svojo svobodo hotel
tok neizprosne zgodovine izkoristiti
za nekaj dobrega, bom nujno naletel na odpor.
V spominu imam strugo potoka pod domačo hišo. Kako so naši
predniki znali izkoristiti vsak meter
in iz toka pridobiti energijo za poganjanje mlinov in žage. Toda morali
so razmišljati, narediti jez, se upreti
toku. Kdor hoče iz potoka ali reke
ustvariti nekaj novega in dobrega,
izkoristiti naravni tok vode, mora
vodo zajeziti in jo usmeriti.
Podobno je z našim krščanskim
življenjem. Kdor hoče, da bo krščanstvo zanj postalo nekaj živega
in ustvarjalnega, mora računati na
jezove, zajetja in ozko prehodne
cevi. Nekateri si vero v Jezusa Kristusa predstavljajo kot mirno strugo, kjer voda romantično žubori in
nekoliko popestri življenje. Jezus
nam pred koncem leta da jasno vedeti, da ni tako. Napoveduje konec
tega toka, toda pot do tja bo zaznamovana s stiskami, preganjanji,
z nepriljubljenostjo. Brez jezov ni
ustvarjalne sile. Pritiske, ki jih kristjan nujno doživlja najprej v sebi, v
svoji družini in v svoji okolici, lahko
z Jezusom speljemo v mline in elektrarne pričevanja.
Ne bojmo se torej, če v sebi,
doma ali v okolju doživljamo odpor.
Jezus ga je napovedal – ne zaradi
naše radovednosti, ampak zato, da
bi iz njega nekaj lepega naredili.
župnik

STREŽNIKI
Ob sprejemu novih
strežnikov čestitamo
novim in prav posebej vsem, ki ste se že
prej odločili in postali
strežniki. Še posebej
čestitamo vsem, ki se
trudite, da ste v tej službi čim bolj
zvesti. Strežnik ni samo zato, ker
bi duhovnik ne mogel sam opraviti
dela pri oltarju, ampak tam predstavlja vso zbrano skupnost. V
imenu skupnosti izroči mašne darove v roke duhovniku. Bogu služi
že s tem, da »je« strežnik.
OBVESTILA:
MLADI
Mlade v Črničah vabim na srečanje v učilnici. Potrebujem pomoč
pri konkretnem delu, zato prosim,
da se dogovorite med sabo in se
dobimo za slabo urico v učilnici v
petek ob 20. uri. Naredimo nekaj
lepega!
Mladi v Kamnjah vabljeni na
še en »filmski večer«. Ogledali si
bomo film Most. Pridi v soboto ob
20. uri v učilnico.
ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
v ČRNIČAH
Dobimo se na enournem sestanku
v četrtek ob 20. uri v župnišču.
CERKVENI PEVCI
Ob bližnjem godu sv.
Cecilije se zahvaljujemo vsem cerkvenim
pevcem: odraslim, mladim, otrokom in njihovim pevovodjem.

Na nedeljo Kristusa Kralja se boste pri maši priporočili sv. Ceciliji, popoldne pa tudi praznovali. Bog vam povrni za vse vaše
prizadevanje!
Praznovanje bo v Črničah ob 17.
uri, v Kamnjah pa ob 18. uri.
Vabljeni tudi nekdanji pevci: pridite, da obudimo spomine in se
v dobri družbi skupaj poveselimo.
Ob tej priložnosti vabimo, da se
pevskim zborom pridružite tudi
novi pevci.
BLIŽA SE TEDEN KARITAS
Tudi letos, ko
praznujemo
dvajsetletnico
delovanja dobrodelne cerkvene
organizacije Karitas, po nedelji
Kristusa Kralja obhajamo teden
Karitas, tokrat z geslom:
»Nič revščine – daj zdaj!«
Karitas je organizacija, ki ne pomaga samo v gmotnih stiskah in
potrebah, na primer s hrano, z
bivanjem in s podobnim. Ljudje
imamo potrebe tudi na duševnem in duhovnem področju, zato
se Karitas posveča tudi zasvojenim, žalujočim in vsem tistim,
ki iščejo pravi smisel na svoji življenjski poti.
V imenu župnijske in dekanijske
Karitas vabim vse, ki ste pripravljeni nekaj svojega prostega
časa podariti bližnjim in pri tem
pomagati tako, da uresničujemo
božjo pomoč – pridružite se nam,
saj smo na začetku pastoralnega
leta dobrodelnosti in solidarnosti

še posebej poklicani, da »nosimo
bremena drug drugemu«.
V sredo, 24. novembra, bo romanje
za sodelavce na Slomškovo Ponikvo
in koncert Klic dobrote v Celju. Željo, da bi sodelovali, ali pa prijavo
za romanje lahko sporočite na spodnjo telefonsko številko.
Stanko Rovtar,
Za Kamnje: 031 249 202 (Stanko Rovtar)
Za Črniče: 040-888-420 (Julijana Bric)

DRUGI VEČER ZA STARŠE S s.
MATEJO KRAŠOVEC
bo v sredo, 17. novembra, ob 20.
uri v župnijskem domu v Kamnjah.

Zaradi velikega odziva prostor v Črničah ne bo zadostoval, zato bosta
tudi tretje in četrto srečanje v
dvorani župnijskega
doma 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 …
Vabljeni tudi stari starši in drugi. Naslednja večera bosta:
24. novembra in 24. novembra ob isti
uri. Pridružite se! Nič zato, če niste
bili na prvem srečanju ali če boste
zaradi obveznosti morali zamuditi začetek ob 20. uri.

