št. 42/11

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 24. 10., ni svete maše
Anton Marija Klaret,
škof

GOJAČE ob 18.00
za † Ivanko Podgornik,
8. dan

torek, 25. 10.,

VRTOVIN ob 18.00
za vse †† starše,
Vrtovin 61

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 24

SKRILJE ob 19.00
za vse ††, Skrilje 23

MALOVŠE ob 18.00
za † Julijano Gorjan,
p. n. Malovše 16

četrtek, 27. 10.,
Sabina Avilska,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za †† Vuga,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Črnigoj
in † Štefana Heraka, Črniče 17

petek, 28. 10.,
Simon in Juda
Tadej, apostola

VRTOVIN ob 19.00
za †† Lozar in Bajc,
Vrtovin 25a

RAVNE ob 18.00
po namenu

sobota, 29. 10.,

KAMNJE ob 11.00
v čast sv. Jožefu in Materi Božji
v zahvalo za 50 skupnih let,
Kamnje 17

od 16.30 dalje spovedovanje.
ČRNIČE ob 18.00
za †† Persič, Lojk in Valič
Črniče 25

KAMNJE ob 7.45
za † Valerijo Lozar,
Kamnje 10a

CELODNEVNO ČEŠČENJE
8.15 otroci, veroučenci

Krizant in Darija,
mučenca

sreda, 26. 10.,
Lucijan in Marcijan,
mučenca

Felicijan,
mučenec

30. 10.
31. NEDELJA
MED LETOM
žegnanjska
Marcel,
mučenec

KAMNJE ob 10.30
za † Anico Vodopivec,
Kamnje 64

ČRNIČE ob 9.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek, p. n. Malovše 36
za župnijo
10.00 možje in fantje
11.00–14.00 prostovoljci
14.00 žene in dekleta
15.00 sklep

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
30. nedelja med letom, misijonska, 23. oktobra 2011
Tisti čas
so farizeji
slišali, da je
Jezus saduceje prisilil k
molku, in so se zbrali na
enem kraju. Eden izmed
njih, učitelj postave, ga
je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera
je največja zapoved v
postavi?«
Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z
vsem srcem, z vso dušo
in z vsem mišljenjem.
To je največja in prva
zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe.
Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
(Mt 22,34—40)

Pred nami je
• nedelja, 13. novembra, praznovanje zakonskih jubilantov v Črničah.
• torek, 8. 11. zadnja letošnja priprava na krst otrok

 Za konec
KRVNI OBTOK – Učiteljica razlaga, kako cirkulira kri po telesu in vpraša učence: »Če stojim na glavi, se kri
zlije vanjo in postanem rdeča. Zakaj se to ne zgodi, kadar stojim na nogah?«
Eden od učencev odgovori:
g
»Ker niso p
prazne.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mal1,14b—2,2b.8—10
2. berilo 1 Tes 2,7b—9.13
evangelij: Mt 23,1—12

Staranje se da ukrotiti
Kdo še ni sanjal o tem, da bi postal še
enkrat mlad ali da bi ustavil staranje. Koliko
različnih receptov je, ki skušajo zadržati
starost, ohranjati mladostni videz in gibčnost.
In vendar je mogoče! Misijonska nedelja je
prav to. Kristjan, ki začne zares ljubiti (ne po
filmsko ali popevkarsko), dobi poslanstvo. Ne
more več, da ne bi živel tudi za druge. Samo
poslanstvo ti lahko daje mladost. To pa ne
pomeni več »ostati«, ampak »postati« mlad.
Vsi gremo proti istemu poklicu. V nebesih bo
ostala samo Jezusova največja zapoved. Vse
druge možnosti bodo odpadle. Tam bomo
ljubili samo »sedaj«.
Kaj pa na zemlji? Ali je mogoče največjo
zapoved živeti za nazaj ali za naprej? Je
mogoče ljubiti »včeraj«? In vendar se
zgodi, da kdo vztrajno ponavlja: Imam vse
zakramente, hodil sem k verouku, bil sem
strežnik ... Vse to je nekaj dobrega. Vendar
Jezus ponavlja, da je ljubiti Boga
in bližnjega z vsem srcem prva in
največja zapoved. In v tej zapovedi
je skrit tisti »sedaj«.
Ne moreš se enkrat za vselej odločiti,
da boš kristjan, vsaka generacija
se more na novo odločiti. Blaženi
Janez Pavel II. nam je ob obisku
to povedal zelo jasno.
Ljubi torej danes! To je zame
zelo preprosto, a resno sporočilo
misijonske nedelje. Brez tega

misijonov
ne
moremo
oprav
razumeti. In bolj ko te življenje
pritiska, bolj ko te obletavajo misli
o tem, kaj vse si izpustil in zamudil,
bolj lahko ljubiš sedaj. To je zelo
preprosta pot svetosti, ki jo je
živel bl. Janez Pavel II. in mnogi
drugi. Njegova bolezen in telesna
omejenost je dokaz, da je človek
lahko vedno lepši, vedno bolj
zaznamovan in velik. Da, svetniki
so edini ukrotili staranje, brez
kozmetičnih pripravkov.
Največja zapoved torej nima
vrednosti, če se zanaša na včeraj.
Tudi Cerkev kot ustanova ostaja
mlada, ne po povprečni starosti
njenih članov. Misijonskosti Cerkev
se ne meri z močjo propagande.
Mlada in misijonska postaja le
takrat, ko Kristusa odkrije na novo
in začne živeti sedaj.

cev, mlajši ali starejši zakonci. Skratka
vsi, ki nosite največje breme sedanjega časa in si želite novega ognja.
Ne potrebujemo le suhih teorij, kako
danes živeti v družini. Potrebujemo
predvsem notranji »ogenj«.
SREČANJE ZA STREŽNIKE
iz župnije Kamnje se dobimo na
srečanju v petek ob 17.45 (takoj po
pevskih vajah) in končamo ob 18.45.
Strežniki iz župnije Črniče (tudi tisti,
ki strežete samo na podružnicah) pa
se dobimo v soboto ob 9. uri v župnijski cerkvi, končamo ob 10. uri.
Dogovorili se bomo nekaj pomembnih
stvari.
Še do konca meseca velja vabilo za
nove strežnike, da se v dogovoru s
starši odločite in se nam pridružite.
Sprejem bo v novembru.

SPOVEDOVANJE V ČRNIČAH OB ŽEGNANJSKI NEDELJI
V soboto bomo od 16.30 in še med
župnik mašo na voljo trije spovedniki (g.
Aleksnder Lestan, g. Bogdan Bric in
župnik). Sveta spoved je lahko priObvestila:
ložnost tudi za popolni odpustek ob
prazniku vseh svetih. V soboto je reZAKONCI, STARŠI dna spoved tudi za veroučence od 3.
SREČANJE Z ZAKONCEMA SITER
razreda, tudi ta birmance, ker na Sveti
Dani Siter je v zadnji
Gori nismo imeli zakramenta sprave.
Družini zapisal, da se
V župniji Kamnje bo možnost za spooznanjevalcm, ki daved naslednji teden v ponedeljek pred
nes poskušajo božje
mašo in po praznikih.
kraljestvo oznanjati s
človeško modrostjo,
CELODNEVNO ČEŠČENJE V ČRNIČAH
ta način ne obnese
Vabljeni, da si to nedeljo, ko naša žuveč. »Oznanjati z
pnija »dežura«, resnično vzamete čas.
močjo, navdušenjem
Otroci boste ljubezen do Jezusa poin s Svetim Duhom
kazali tudi s tem, da boste malo prej
je ključ in odgovor tudi sredi stisk
vstali in prav vi začeli dan molitve.
sedanjega časa.«
Pomembno je, da je vsaj eden nenehZ ženo Vilmo, zdravnico, prihajata
no pred izpostavljenim Najsvetejšim.
med nas v torek ob 19. uri.
Zato lahko prostovoljci na list na
Vabljeni v župnijsko dvorano v Kaoglasni deski ali po el. pošti zapimnjah, še posebej starši veroučen-

šete, kdaj boste lahko
navzoči v tihi osebni
molitvi. Še posebej vabljeni tisti, ki lahko žrtvujete čas okoli kosila.
Letos so nekoliko zamaknjene ure:
ob 8.15. otroci, veroučenci,
ob 9.00 sveta maša,
ob 10.00 možje in fantje,
od 11. do 14. ure prostovoljci (list)
14.00 žene in dekleta,
ob 15.00 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V MALOVŠAH
sedaj uro prej, vsak torek in četrtek
v cerkvi ob 19. uri. Lepo vabljeni.
ZAKONSKI JUBILANTI V ČRNIČAH
Zakonci, ki imate letos 5., 10. 15.
... obletnico poroke, vabljeni, da se
čim prej prijavite župnijski Karitas.
Praznovanje bo v nedeljo, 13. novembra; prijavite se Julijani Bric na
telefonsko številko 040 888 420
Lepo je, če tudi otroci spodbudite
svoje starše, ki imajo obletnico. Ob
prijavi prispevate 5 evrov za stroške.
Na sam dan pa nimate nobenih drugih
skrbi. Ne bo potrebno nič nastopati ali
govoriti. Pomembno je, da pridemo in
slavimo vrednoto svetega zakona!
ČIŠČENJE UČILNIC

Kot smo se dogovilili na srečanjih, tudi
letos starši poskrbite za čiščenje, predstavniki razredov pomagajte pri razporejanju in predajanju ključa učilnice.
Starši, ki imate otroke v več razredih,
se po dogovoru vključite tja, kjer jih je
manj oz. kadar je za vas bolj primerno.
Poskušajte pritegniti čim širši krog staršev, da breme ne bo le na nekaterih.
V Črničah letos po razredih:
oktober 3. razred; november 4. razred;
december 5. razred; januar 6. razred;
februar 7. razred; marec 8. in 9. razred; april 2. razred; maj 1. razred.

V Kamnjah po razredih:
oktober 3. razred; november 4. razred;
december 5. in 6. razred; januar 7.
razred; februar 8. razred; marec 9. razred; april 2. razred; maj 1. razred.
MENJAVA OKEN V VRTOVINU
Obračun darov in stroškov menjave
oken v Vrtovinu do 20. 10. 2011:

- 10.573,20 – plačilo izvajalcu, material,
izdelava in montaža skupaj z DDV,
- 159,44 – ostali potrošni material.
Prihodki:
2.545,00 – ofer na veliko noč 6.880,00 –
osebni namenski darovi posameznikov in
družin, darovi namesto cvetja;
skupaj: 9.425,00.
Razliko 1.307,64 smo poravnali iz župnijske blagajne - redne nabirke.
Za spovednice v Kamnjah smo doslej namensko zbrali 2.240 evrov.
Bog povrni vsem velikodušnim darovalcem!

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
(nadaljevanje)
Zakaj tišina?
O tem sem že pisal. Nekateri imate morda neprijeten občutek,
če na primer po obhajilu nastane tišina in se nič ne moli ali poje. Tišina pri
bogoslužju ni »izpad programa«, kot
se zgodi na prireditvi ali radiu. Tišina
ima v bogoslužju zelo velik pomen.
Kaj nam pomaga, da se ne bomo
takoj zmedli?
Nič ni narobe, če se po obhajilu podaljša petje ali orgelska spremljava.
Če pa je pesmi konec, ni treba hiteti z
molitvami po obhajilu. Pustimo rajši,
da se sodobni ljudje pri bogoslužju
lahko tudi umirimo. Ta tišina je lahko
zelo polna, če prisluhnemo Božji »atmosferi« in tihemu glasu od znotraj.
Nič ne de, če se pri tem sliši kakšno
otroško ščebetanje. Tistemu, ki je v sebi
ustvaril prostor tišine, lahko celo pomaga k notranjemu pogovoru z Gospodom.

