Nameni svetih maš:
ponedeljek, 31. 10., KAMNJE ob 18.30
Alfonz Rodriguez,
za † Vero Kompara,
redovnik
Kamnje 6a

št. 43/11

GOJAČE ob 18.00
za † Janka Peršiča,
p. n. Gojače 7

OZNANILA

Ob 17.30 spoved za veručence in odrasle.

torek, 1. 11.,
VSI SVETI

sreda, 2. 11.,
spomin vseh
vernih rajnih

SKRILJE ob 8.00
za † Pepija Košuta, Skrilje 7
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za † Ivano Brecelj, Vrtovin 71b
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 KAMNJE ob 8.00
za župnijo
SKRILJE ob 18.30
po namenu svetega očeta

četrtek, 3. 11.,
Tobija,
vojak

KAMNJE ob 18.30
po namenu,
Kamnje 29

ČRNIČE ob 9.00
za † Venceslava Cigoja,
p. n. Črniče 21
ČRNIČE ob 14.00
molitev na pokopališču
GOJAČE ob 14.00
molitev na pokopališču
MALOVŠE ob 15.00
molitev na pokopališču
V VSEH CERKVAH ob 18.00
- MOLIT VE Z A R AJNE
MALOVŠE ob 8.00
po namenu svetega očeta
GOJAČE ob 17.00
za duše v vicah
ČRNIČE ob 18.00
za vse †† duhovnike iz
črniške župnije
ČRNIČE ob 18.00
za verne duše v vicah,
p. n. Črniče 25

Ob 18.00 spoved za veručence in odrasle.

prvi petek, 4. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za †† Piatti, Vrtovin 57
Ob 18.00 spoved za veručence in odrasle,

po maši češčenje Najsvetejšega.

prva sobota, 5. 11., SVETI PAVEL ob 15.00
Karel Boromejski,
za † Venceslava in Gabrijelo
škof
Lozar, Vrtovin 112
6. 11.
32. NEDELJA
MED LETOM
zahvalna
Lenart,
opat

SKRILJE ob 7.45
v zahvalo in priprošnjo,
Skrilje 37
KAMNJE ob 10.30
za †† Lozar,
Vrtovin 106

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Črniče 17
Od 17.00 spoved za veroučence in
odrasle in češčenje Najsvetejšega

RAVNE ob 18.00
za †† Avgusta in Marijo
Čibej, p. n. Ravne 16
ČRNIČE ob 9.00
za †† Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
za župnijo

 Za konec
ODKRITJE – Medicina je pred kratkim z znanstvenimi izsledki ugotovila, da obstaja povezava: Če vaši
starši niso imeli otrok, obstaja velika verjetnost, da jih tudi vi ne boste imeli.
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

župnij Črniče in Kamnje
31. nedelja med letom, 30. oktobra 2011
Tedaj je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem:
»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji.
Delajte vse in se držite
vsega, kar vam rečejo,
po njihovih delih pa se
ne ravnajte; govorijo
namreč, pa ne delajo.
Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame,
sami pa jih še s prstom
nočejo premakniti.
Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje
videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in
podaljšujejo robove na
obleki. Radi imajo častno mesto na gostijah,
prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih
in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹.«
(Mt 23,1—7)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 6,12 —16
2. berilo 1 Tes 4,13—18
evangelij: Mt 25,1—13

Ko se bo razkrila notranjost
Nekje sem prebral: »Najprej moraš biti človek, šele nato si lahko duhovnik, oče, mati,
voditelj, učitelj ...« Najprej človek! Ko to pozabim, začnem postajati pismouk in farizej. Takrat
začnem živeti od nalepk, ki si jih nadevam od
zunaj. Začnem služiti videzu, obremenjen sem
s tem, kako bom deloval na zunaj. »Vsa svoja
dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli,« pove
Jezus. V vsakem izmed nas je nekaj farizeja.
Toda v nas ni samo to. V nas je tudi točka,
kjer smo zares ljubljeni, kjer smo zares Božja
podoba. In kakor je Jezus učencem naročal, naj
se s farizeji preprosto ne ukvarjajo, tako govori
tudi tebi. Pusti v sebi tega farizeja in se posveti
tisti svetli točki, ki je v tebi. Tam te Bog že dolgo
išče. Farizej te bremeni s tem, kakšen boš videti
na zunaj, kako te vidijo ljudje, kako se želiš videti sam. Potem tudi ti sebi nalagaš bremena;
da bi se opravičil, jih nalagaš še drugim.
Vse to se nam ljudem dogaja, dokler
ne dovolimo, da v naše življenje vstopi
Jezus Kristus. Samo on nas lahko dokončno reši suženjstva videza.
Poglejmo okoli sebe in videli
bomo, kako videz in podoba
diktirata vse. Zato danes
trpi toliko človeških src.
Kajti ustvarjeni smo, da
bi navzven začela sijati naša notranjost. Kar
je znotraj, posvečuje to,
kar je zunaj. Zato je telo

SREČANJE ZAKONSKE SKUPINE
V torek, 25. oktobra, smo bili priče
lepemu dogodku. Zakonca Vilma in
Dani Siter, ustanovitelja in voditelja
društva Družina in življenje, sta nam
spregovorila o odnosih v zakonu in
družini. Zbralo se nas je veliko število
in lahko rečemo, da smo bili vsi zelo
nagovorjeni. Po priporočilu gostujočih
zakoncev smo sklenili, da bomo tudi v
naših župnijah ustanovili ZAKONSKO
SKUPINO. Gosta sta povedala, gre pri
zakonski skupini preprosto za to, da
se zakonci, ki nam ni vseeno, kaj se
dogaja z našimi zakoni in
našimi družinami, enkrat
mesečno zberemo za dve
uri in spregovorimo o
temah, ki so nam zakoncem skupne.
Večina tistih, ki smo bili v
torek deležni pričevanja
zakoncev Siter, se želi
vključiti v zakonsko skupino, zato je
prav, da začnemo.
Da pa ne bi tisti, ki v torek niste
župnik mogli priti, ker ste bili iz kakršnega
koli razloga zadržani, mislili, da niste
povabljeni, vas v imenu pripravljalne
Obvestila:
skupine vabim, da se nam pridružiMOLITVE ZA RAJNE
te na prvem srečanju nove zakonske
Na vseh šestih krajih bomo v poskupine, ki bo v četrtek, 3. novemnedeljek blagoslovili pokopališča in
bra, ob 19. uri v župnijski dvorani v
molili za rajne. V Skriljah, Vrtovinu Kamnjah.
in Kamnjah se bomo po sveti maši
Dani in Vilma Siter s sodelavci
v procesiji odpravili na pokopališče.
Procesija je tudi molitev, zato poskr- SPOVED ZA VEROUČENCE
bimo, da med njo ne bo govorjenja. V tem tednu so šolske počitnice in ni
V Črničah, Malovšah in Gojačah,
verouka. Veroučenci od 4. raz. dalje
kjer popoldne ni svete maše, se
poskrbite za redno mesečno spoved. V
bomo ob uri zbrali kar okoli križa na Črničah možnost v petek.
pokopališču. Potrudimo se za glasno V ponedeljek in v četrtek v Kain zbrano molitev.
mnjah, v petek v Vrtovinu. VeroučenNe zanemarimo dragocene navade,
ci, če le morete, pridite že na začetku
da se na predvečer spomina rajnih ob k skupni pripravi.
mraku oglasijo zvonovi in se ob 18. uri V Skriljah možnost v torek pol ure
v vseh cerkvah zberemo pri molitvi pred mašo.
rožnega venca za duše v vicah.

veliko več kot le materija in videz.
Služba ni le delo, ampak tudi to, kar
sem. Kristus prihaja v zakramentih,
ker posvečuje eno in drugo.
Ali ste se kdaj zares vprašali, zakaj blagoslavljamo pokopališča? Tam
so položena telesa, ki so posvečena
z življenjem duha. Kajti, kar je bilo
»znotraj«, živi, in bo vstalo. Telo samo
čaka, da se življenje dokončno pokaže.
Vidni svet je veliko manjši od tistega, ki se še ne vidi. Mi pa, tako
napredni, mislimo, da je samo ta mali
svet vse. Kako neizmerno mora biti življenje v nebesih! Tam je že razkrito to,
kar je znotraj. V torek zato ne bomo
slavili le spomina. Slavili bomo to, kar
resnično ostane in ni le v naši glavi.
Ko boš stal in molil pri grobu, izkoristi priložnost. Naj ti tudi rajni pomagajo razbliniti kult videza. Dovoli Bogu,
da vstopi v tvojo notranjost in ti pokaže, kako je življenje nezmerno več.

OBISK BOLNIKOV
V soboto dopoldne obiskujem starejše in bolne, ki želite zakramente.
ODPUSTEK ZA RAJNE
Cerkev naklanja v prvih osmih
dneh novembra popolni odpustek
za vsak obisk pokopališča in molitev
za rajne, če smo opravili zakrament
sprave, prejeli obhajilo in molili po
namenu svetega očeta.
DAR ZA CVETJE
V nedeljo, 6. 11., bo v Črničah običajna nabirka za cvetje. Dar oddate v
za to pripravljeno košaro v cerkvi. .
NAMESTO SVEČKE ZA DRUŽINE V STISKI
V letošnjem pastoralnem letu se je
Karitas škofije Koper namenila pozvati vse nas, ki podarjamo svojim rajnim sorodnikom, prijateljem, znancem svečko na grob, da namesto
vsaj ene svečke ali rožice darujemo
ta denar za družine v stiski (nabiralnik v cerkvi).
To so družine, kjer je eden
ali sta celo oba starša izgubila službo.
Vsak Vaš DAR bo pomenil
pomoč nekomu, ki nima osnovnih
sredstev za dostojno preživetje.

V imenu župnijske Karitas!
Stanko Rovtar

DAR ZA MISIJONE
Na misijonsko nedeljo smo zbrali in oddali za misijone: v Kamnjah
464,51 €, v Črničah 350,02 €. Hvala!
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 ob 9. uri; prijavite se na
telefonsko številko 040 888 420.
Praznovanje zakonskih jubilantov v
Kamnjah bo v nedeljo, 18. decembra.

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
(nadaljevanje)
Sveto obhajilo - nagrada, navada,
brezbrižnost ali dar?
Sveto obhajilo ni
nagrada za tiste, ki
so boljši od drugih ali
»popolni«. Ni nagrada,
je pa hkrati odgovornost. Je priznanje, da obljube krsta ne
morem živeti kot odpadla mladika na
trti, zato pristopam k evharistiji.
Imamo dve skrajnosti: nekdo je npr.
zaradi bolezni moral izpustiti nedeljsko mašo in si naslednjo nedeljo ne
upa pristopiti, čeprav v resnici nima
niti malega greha. Nekdo pa nima
urejenega svetega zakona in živi kakor mož in žena, ne »čuti« greha in
kar pristopa k svetemu obhajilu.
Pari, ki ste zaznamovani s svetim krstom in še niste uredili zakona, prevzemate veliko in težko odgovornost,
da s poroko uredite zakramentalno
življenje. Tako boste lahko dali zgled
otrokom s prejemanjem evharistije.
Bolj kot zaradi otrok najprej zaradi
lastnega zveličanja.
Greh kot zavestno upiranje krstu v
tem primeru ni vezan le na spolne odnose kot posamezna dejanja, ampak
na samo dejstvo skupnega življenja.
Zato ima tako življenje enako težo
tudi za starejše pare, četudi živijo
skupaj »kar tako«. Taka skupnost pomeni zavestno zavračanje krstne milosti
in v takem stanju ne glede na starost
ne smejo pristopati k evharistiji.
Pred nami je:
• torek, 8. 11. zadnja letošnja priprava na krst otrok
• S škofije je potrjen datum birme, tokrat še v vsaki župniji posebej: V Črničah bo birma 12. maja
dopoldne, v Kamnjah 13. maja dopoldne.
Spremlajmo mlade, ki zorijo v veri.

