Nameni svetih maš:
ponedeljek, 22. 11. KAMNJE ob 18.00
Cecilija
za †† starše in sorodnike,
devica in mučenka
Kamnje 3
torek, 23. 11.
Klemen I.
papež, mučenec

sreda, 24. 11.
Andrej Dung in
vietnamski mučenci
četrtek, 25. 11.
Katarina Sinajska
mučenka

petek, 26. 11.
Silvo
opat
sobota, 27. 11.
Virgil in Modest,
škofa
28. 11.
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA

GOJAČE ob 18.00
za † Lidijo in Ladislava
Cigoja, p. n. otrok, Gojače 38

VRTOVIN ob 18.00
za najbolj pozabljene duše
v vicah, p. n. dar. Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
za vse †† iz družine Antona
Lebana, Črniče 96

SKRILJE ob 18.00
8. dan za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15
KAMNJE ob 18.00
za †† Martina in Albina
Vodopivca, Kamnje 57
VRTOVIN ob 18.00
za †† Juljano in Alojza
Bajca, Vrtovin 25a
SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa in Frančiško
Valič, Skrilje 38
KAMNJE ob 7.45
za †† Kandus in Feuče,
Vrtovin

MALOVŠE ob 18.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek, p. n. Malovše 12
ČRNIČE ob 18.00
za † Milorada Čulibrka,
p. n. Črniče 25
RAVNE ob 18.00
za †† Bovcon in Pegan,
Ravne 10
ČRNIČE od 18.00
za † Albina Ušaja,
p. n. Črniče 56

KAMNJE ob 10.30
za †† Gabrijelo in Antona
Batagelja, Kamnje 10a

ČRNIČE ob 9.00
za † Ivota in †† Podgornik,
Malovše 10
za župnijo

ROMANJE SVETOGORSKIH PODOB
Prihodnjo prvo adventno nedeljo bodo iz obeh župnijskih cerkva
na pot po naših domovih krenile podobe Svetogorske Matere
Božje. Blagoslovili in pospremili bomo podobe hkrati iz podružničnih in župnijskih cerkva. Pred nami je sveti čas adventa. Zbiranje ob podobah, ki jih
imamo v vseh naših cerkvah, ni samo še ena nova ideja. Je lepa priložnost,
da se na konkreten način »lotimo« ustavljati čas, ki drvi in nam vsem uhaja.
Vabljeni, da jo sprejmete v svoj dom in da se kje dobite pri skupni molitvi in
druženju tudi sosedje in prijatelji … Več navodil bo v prihodnjih oznanilih.

 Z a konec
TURBOLENCA – »Prihajamo v zelo močno turbolenco, privežite se in ostanite mirni,« sporoči
stevardesa na potniškem letalu. Letalo se po nekajminutnem močnem tresenju naposled obrne
in leti obrnjeno 'na hrbet'. Med potniki zavlada preplah, nato se oglasi stevardesin glas: »Ostanite
povsem mirni, ni nič hudega, samo pilot si daje kapljice v nos.«

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
Nedelja Kristusa Kralja, 21. november 2010
Tisti čas so se
voditelji ljudstva norčevali
iz Jezusa in
govorili: »Druge je rešil,
naj reši sebe, če je on Božji
Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi
vojaki; pristopali so in mu
ponujali kisa. Govorili so:
»Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil
tudi napis: ›Ta je judovski
kralj.‹ Eden od hudodelcev,
ki sta visela na križu, ga je
preklinjal in mu govoril: »Ali
nisi ti Mesija? Reši sebe in
naju!« Drugi pa mu je odgovoril in ga svaril: »Ali se ne
bojiš Boga, saj te je zadela
enaka obsodba? In naju
po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za
to, kar sva storila; ta pa ni
storil nič hudega.«
In govoril je: »Jezus,
spomni se me, ko prideš
v svoje kraljestvo!« In on
mu je rekel: »Resnično,
povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
(Lk 23,35—43)
Odlomki Božje besede
prihodnjo nedeljo:
1. berilo: Iz 2,1—5
2. berilo: Rim 13,11—14
evangelij: Mt 24,37—44

Nosite bremena drug drugemu
Morda bo v tednu Karitas po medijih in
po cerkvah izrečenih veliko lepih misli in
molitev. Vsi iščemo poti, kako bi v teh časih lahko tudi konkretno pomagali v gmotnih in notranjih stiskah. Kristus Kralj na
zadnjo nedeljo cerkvenega leta kraljuje
na križu. Kot nalašč za konec in začetek.
Mislim, da se ni še nihče izmed nas izognil vprašanju, zakaj Bog dopušča trpljenje, zlasti trpljenje nedolžnih ali že tako
od družbe zapostavljenih.
In odgovora ni. Vsaj takega ne, kot bi
ga mi radi izvedeli. Odgovor nam je dal v
drugačni obliki. On sam je postal odgovor.
Postal je solidaren do konca. Sprejel je trpljenje. Ne kot nekdo, ki bi se hotel delati
žrtev. Na križu visi povsem svoboden.
S tem nam je pokazal, kako naj mi
začnemo pomagati,
kako naj živimo geslo letošnjega leta:
Nosite bremena drug
drugemu. Jaz sam
lahko najprej postanem odgovor. Kristus
Kralj me uči: najlepše je »biti odgovor«
in nato grem z novo
notranjo svobodo v
iskanje odgovorov.
Karitas ni neka dodatna dejavnost k ži-



vljenju kristjana, ker se to pač spodobi ali zgolj zato, ker nas je Jezus
tako učil. Krivice, revščina, zapostavljenost, nesreče, vse to bo vedno
del zgodovine. Toda Božji Sin je iz
tega zla in trpljenja rodil nekaj novega. Iz največje stiske in krivice se
je rodila še večja ljubezen. In prav
to je bistvo kristjanove karitas. Ne
le, da pomagam, ob križu drugega
se lahko pomnoži tudi moja ljubezen.
Križ nikoli ne sme postati le suho
dejstvo, ki ga samo sprejmem. Križ
je vedno postavljen, da nanj odgovorim. Resnični kralj je tisti, ki zmore trpljenje spreminjati v ljubezen.
Za takšno kraljevanje moraš nujno
postati notranje svoboden. Križa ne
boš poskušal za vsako ceno razumeti ali pa zanj iskati krivce. Toda
hkrati se z njim nikoli ne boš kar
sprijaznil.
župnik

OBVESTILA:
TEDEN KARITAS
Začeli smo teden Karitas
pod geslom: »Nič revščine. Ukrepajmo zdaj.« Hkrati s tem teče pod
geslom »Bodi z menoj« tudi teden
molitve za vse, ki jih prizadene zapor. −Teh sedem dni želi vsako leto v
nas prebuditi dobrodelno razsežnost
krščanskega življenja. Vsak kristjan jo
živi osebno ob mnogih priložnostih.
Potrebna pa je tudi organizirana pomoč, medsebojna spodbuda in druženje. Dajemo lahko to, kar se trudimo
najprej sami živeti.

Nekaj dogodkov za
teden Karitas:

sreda, 24. 11.: romanje sodelavcev na
Ponikvo in v Celje na
koncert Klic dobrote.
Četrtek, 25. 11.: dan odprtih vrat
v centru Karitas v Ajdovščini od 10.
do 11. ure, popoldne pa predstavitev
programov za vse od 15. do 18. ure.
Hvaležni bodo, če se skupine najavijo.
Petek, 26.11.: v Škofijski gimnaziji
zvečer ob 20.uri, Gregor Čušin z monokomedijo Jona, besni prerok (humorističen, zabaven in hkrati zelo kritičen
in zdravilen pogled na nas kristjane in
družbo.
Nedelja Karitas, 28.11.: pri vseh
mašah bo nabirka namenjna za ljudi v
stiski. Popoldne v Ajdovščini v dvorani
1. slovenske vlade ob 16. uri veseloigra Dan oddiha v izvedbi gledališča
Kontrade iz Kanala. Vstop prost, prostovoljni prispevki za družine v stiski.
Povabljene družine.
Petek, 3.11.: ob 18. uri sveta maša
v dijaškem domu v Vipavi za sodelavce
ob svetovnem dnevu prostovoljstva.
Petek, 3.11.: ob 20. uri v Škofijski
gimnaziji v Vipavi predavanje Vinka Potočnika Nosite bremena drug drugemu.
Letošnji teden je tudi v znamenju
20-letnice organiziranega delovanja
Karitas v Sloveniji. Lepa spodbuda, da
se pridružite tudi novi člani v družbo
sodelavcev župn. Karitas. Pokličite župnika ali voditelja: za Kamnje 031 249
202 (Stanko Rovtar), za Črniče 040
888 420 (Julijana Bric).

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
V ČRNIČAH
Mladi in učenci višjih
razredov lepo vabljeni, da v sredo in
četrtek ob 16. uri
priskočite na pomoč
pri delavnici. Izdelovali bomo adventne
venčke. Pridružite se tudi starši: iz
višjih razredov v četrtek, iz nižjih
v sredo, lahko tudi otroci skupaj s
starši. V nedeljo jih bodo mladi po
simbolični ceni prodajali pred mašo
za namene župnijske Karitas. – Kdor
ima potrebni material, pripomočke,
okraske, svečke ali karkoli drugega
uporabnega, in je pripravljen podariti, naj prinese s sabo.

V Kamnjah vabljeni mladi, da se dogovorimo in naredimo nekaj lepega
za božičnico. Dobimo se v soboto
ob 20. uri v učilnici.

TRETJI VEČER ZA STARŠE
S s. MATEJO KRAŠOVEC
bo v sredo, 24. novembra, ob 20. uri
v župnijskem domu v Kamnjah.
Tema tretjega večera bo puberteta.
Vabljeni.

MIKLAVŽ OBLJUBIL OBISK
Starši, tudi letos pomagajte Miklavžu. Prišel bo na obisk in v Kamnjah obdaril otroke do 3. razreda,
v Črničah je tudi obljubil, da pride in
obdari otroke tako kot lani.

PRVOOBHAJANCI IN STARŠI
Starše prvoobhajancev in prvoobhajance prosimo, da letos priskočite na
pomoč pri izdelovanju jaslic v župnijski cerkvi in obeh podružnicah. Zato
vas najprej prosimo, če naberete
potreben mah za vse tri cerkve. Za
izdelovanje figur se bomo dogovorili
za eno sobotno delavnico.
MLADI
V Črničah, kdor le more, naprošen,
da pride k delavnici v sredo in četrtek ob 16. uri.

BRALCI
V Kamnjah je v zakristiji list za bralce. Ker
je nekaj novih in se
ne bere več po razporedu, vas prosimo,
da se čim prej vpišite
na prazne termine. Ob tem tudi
povabilo: veliko vas je, ki bi lahko
obogatili bogoslužje z branjem, pa si
ne upate ali ne marate imeti občutka, kot da se vsiljujete ali rinete v
ospredje. Kar pogumno tvegajte in
dajte na razpolago svoj glas.

CERKVENIM PEVCEM
Članom
župnijskega,
mladinskega
in otroškega
pevskega
zbora čestitamo ob godu zavetnice sv.
Cecilije. Gospod naj nakloni zborovodjem, organistom in vsem pevcem veliko moči in veselja pri vašem
služenju Cerkvi!

