Nameni svetih maš:
ponedeljek, 7. 11.,

št. 44/11

KAMNJE ob 8.00
v čast Materi Božji
v dober namen, Kamnje 26

GOJAČE ob 18.00
za † Nado Ipavec,
p. n. Gojače 39A

Bogomir,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Eleno Podgornik,
umrla v Koloradu

MALOVŠE ob 18.00
za † Adelo Cigoj in njene
sorodnike, p. n. Malovše

sreda, 9. 11.,
posvetitev
lateranske bazilike

SKRILJE ob 18.30
za † Stanka Lozarja,
Skrilje 56

ČRNIČE ob 9.00 (dekanijski
duhovniki - konferenca)
za † duhovnika Janka Krkoča,
p. n. Malovše 6

četrtek, 10. 11.,
Leon Veliki,
papež

KAMNJE ob 18.30
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

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

petek, 11. 11.,
Martin iz Toursa,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za najbolj pozabljene duše
v vicah, Vrtovin 10c

RAVNE ob 18.00
za † Darinko Kosovel,
p. n. Ravne 10

sobota, 12. 11.,

SKRILJE ob 8.00
za † Silva Kodrića,
Skrilje 36

ČRNIČE ob 18.00
za †† Franca in Marijo Bavčar,
p. n. Gojače 44

Ernest,
opat

torek, 8. 11.,

Jozafat,
mučenec
13. 11.
33. NEDELJA
MED LETOM
Stanislav Kostka,
redovnik

VRTOVIN ob 7.45
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75
KAMNJE ob 10.30
za †† Magdo Kalin,
Skrilje 70c

ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka in vse †† Koron,
Črniče 4
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
32. nedelja med letom, 6. novembra 2011
»Opolnoči
pa je nastalo
vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device
vstale in pripravile svoje
svetilke. Nespametne so
rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker
naše svetilke ugašajo!‹
Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo
dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem
in si ga kupite!‹ Medtem
ko so šle kupovat, pa je
prišel ženin, in tiste, ki so
bile pripravljene, so šle z
njim na svatbo
in vrata so se zaprla.
Pozneje so prišle še
druge device in govorile:
›Gospod, gospod, odpri
nam!‹ On pa je odgovoril:
›Resnično, povem vam:
Ne poznam vas!‹
Bodite torej
budni, ker ne
veste ne dneva
ne ure!«
(Mt 25,6—13)

 Za konec
SPOVED – K spovedi je prišel starejši možakar in dejal župniku: "Blagoslovite me, oče, zakaj grešil sem. Med drugo
svetovno vojno sem na podstrešje skril Juda." "To pa ni greh," mu reče župnik. "A skril sem ga pod pogojem, da mi vsak teden
plača 30 mark." "Resda ni bilo ravno dobrodušno početje, a vseeno ste mu rešili življenje."
"Hvala vam, oče, v veliko olajšanje mi je. Le še eno vprašanje imam. Naj mu povem, da je vojne konec?"

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: Prg 31,10—31
2. berilo 1 Tes 5,1—6
evangelij: Mt 25,14—30

To, kar je
Mlajša zdravnica je pripovedovala, kako ji je
neki moški, onkološki bolnik, dal misliti in je ob
njem začela povsem drugače sprejemati nakopičene težave. Možakar je vsak dan prihajal na
obsevanje v bolnišnico. Nekega dne je stopil v
dvigalo in tam je bil še en znanec. Takrat se mu
je porodil niz misli: Če bi danes ne dobil takoj
parkirnega mesta in bi moral krožiti, tega človeka ne bi srečal. Če bi me ne sprejeli v bolnišnico, ne bi srečal nekaterih ljudi, ki so mi dali
povsem nov pogled na življenje. Če bi se takrat
zaradi očetove brezposelnosti ne preselili, se ne
bi znašel v drugačni družbi vrstnikov in bi verjetno končal kot večina iz stare najstniške klape.
In še nazaj, če bi se moj oče in mati ne bi takrat
srečala ravno na tistem kraju, se ne bi spoznala. Če se stari oče in stara mati ne bi spoznala …
Če bi bil tisti dan na cesti zavil drugam …
Od tistega dne se je moje življenje začelo
obračati. Vedno so bili v meni drugačni ko bi …,
če bi … Ko ne bi bilo bolezni, če bi bolje izkoristil
mladost, če ne bi zamudil … Mož je od
tedaj v sebi občutil neizmerno prostost.
In zdravnica še ni srečala bolnika, ki bi
izžareval tako vedrino in tak mir.
Zahvalna nedelja ni postavljena, da bi nas učila olike:
biti hvaležen. Zahvalna nedelja ni postavljena v ta čas
samo zaradi jeseni, zaradi
sadov in pridelkov. Postavljena je tudi pred koncem cer-

kvenega leta. In ta konec lahko pomeni mojo odraslost, zrelost, konec
zemeljske poti, smrt.
Kdaj človek zares odraste in dozori? Mislim, da takrat, ko začne res živeti to, kar je, in ne tistega, česar ni.
Kaj vse je, pa lahko ne bi bilo! To je
povsem drugačna zahvala, več kot le
olika od zunaj; to je zahvala iz globin.
Vsak dan sproti postane zahvaljevanje in ne več grožnja.
Tisti mož iz bolnišnice je bil pripravljen na smrt. Vendar ne zaradi nevarne bolezni. Njegovo olje v goreči
svetilki ni bil več strah. Njegovo olje
je bilo to, da je res živel sedaj. Ko
živimo sedaj, res živimo. Biti čuječ
pomeni biti sedaj z Bogom. Tiste, ki
so morale iti tik pred zdajci olje kupovat, so živele v preteklosti ali prihodnosti: ko bi, če bi … Tiste, ki so
imele olje, so živele sedaj. Kajti olje
ti Bog daje samo sproti. Takrat tudi
beseda »hvala« dobi povsem zven.
Živeti se ne da na zalogo. Pri svetilki,
ki se ji reče »živeti«, na trgovino ne
moreš računati. To je vera.
župnik

STREŽNIKI
V Kamnjah bo sprejem novih
strežnikov na nedeljo Kristusa
Kralja. Če bi to še kdo želel
postati, naj takoj sporoči.
Srečanje za vse strežnike:
zopet se dobimo v Kamnjah
v petek od 16. do 17. ure, v Črničah
v soboto od 9. do 10. ure.
Potrudite se za udeležbo in povabite
drug drugega!
MLADI
Ponovno se dobimo na srečanju v
Kamnjah v soboto ob 20. uri. tokrat
»prosta« tema. Povabite se med seboj.
PRAZNOVANJE
ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo ob 9. uri
vabljeni k sveti maši
letošnji jubilanti v Črničah. Zahvalili se bomo
za vaša skupaj živeta
leta. Slavili bomo veliki dar svetega
zakona.
Kar lepo ste se prijavili, še vedno lahko
sporočite svojo udeležbo na 040 888
420 ali na župnijski e-naslov.
Zakonci, pogum!

MIKLAVŽEVA IGRICA
Otroci, ki bi želeli sodelovati pri igrici
ob obisku Miklavža v Kamnjah, počakajte prihodnjo nedeljo po drugi maši
PRIPRAVA NA KRST
prvega ali drugega otroka se pred cerkvijo. Tudi v Črničah že pridno
začne v torek ob 20. uri v vadite.
župnijskem domu v Vipavi.
Do januarja je to zadnja mo- HVALA
žna priprava.
Ob zahvalni nedelji se skupaj z g.
Aleksandrom Lestanom zahvaljujem
za vse vaše darove, za darovano bero,
MAVRIČNA SKUPINA
v Kamnjah se dobi eno uro za vsako vašo podporo in sodelovanje.
Duhovniki živimo od vas. Hvala vsem
prej, v ponedeljek
sodelavcem, ki se iskreno trudite za
ob 17. uri.

Obvestila:

dobro župnije in vseh, ki smo v njej.
Naj žívi Gospod iz vsega našega sodelovanja tudi v novem cerkvenem letu
naredi čim več lepega in dobrega.
NAMESTO SVEČKE
Za družine v stiski smo zbrali 245 €.
Darove bo razdelila dekanijska karitas.
ZA DARITEV SVETIH MAŠ
ZA RAJNE
smo v obeh župnijah zbrali
660 €. Vse svete maše bodo opravljene.
ŠKOFOVA ZAHVALA
OB ZAHVALNI NEDELJI
Ko se počasi izteka cerkveno leto, je
v bogoslužju zahvalna nedelja. Tudi
če se pri vsaki evharistični daritvi
Bogu zahvaljujemo za različne darove, nam Cerkev daje še posebno
priložnost za zahvalo.
Bogu se zahvaljujemo za vse letošnje
poljske pridelke in sadove v naših vinogradih. Posebno hvaležnost morajo
čutiti tisti, ki imajo delo v tovarnah,
pisarnah, podjetjih in na drugih delovnih mestih, in biti sočutni s tistimi,
ki so delo in zaposlitev izgubili.
Svojo hvaležnost izražam pomožnemu škofu Juriju ter vsem drugim
sodelavcem duhovnikom in laikom na
škofiji, v pastorali in v drugih službah. Hvala za stalna diakona, za letošnjega novomašnika, za tri nove bogoslovce, za katehistinje in ketehiste.
Hvala za 20 let Škofijske gimnazije v
Vipavi in za 60 let Malega semenišča.
Hvala za vse nabirke in prispevke za
škofijo in v korist vesoljne Cerkve.
Naj Bog sprejme naše zahvalne daritve za vse prejete darove in nam
pomaga, da bomo še naprej zaupali v
Božjo pomoč in nebeški blagoslov (iz
bogoslužja).
msgr. Metod Pirih
škof

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
(nadaljevanje)
Zakaj na koncu molitve
rečemo amen?
Beseda amen prihaja iz
hebrejščine (heb. amin
– tako naj bo) in označuje trdnost, trajnost v
tvarnem svetu. Od tod
je prišel njen pomen na
duhovno področje. Zato
amen izraža vero, da
zaupamo v nekoga. Bogoslužje nas večkrat vabi, da odgovorimo z amen na duhovnikove molitve,
da potrdimo, da je to res tako (tako
je, tako bodi).
Pri prejemu obhajila na duhovnikove
besede »Kristusovo telo« odgovorimo »Amen«, ki pa tu pomeni: »Da,
verujem!« Jezus v evangeliju večkrat
pravi (latinsko): (»Amen, amen dico
vobis. – Resnično, resnično povem
vam.« Tu amen prevajamo z resnično
povem vam, da bi podkrepili svoje trditve. Knjiga Razodetja Jezusa
imenuje: »Amen«, to je »zvesta in
resnična priča« (Raz 3,14).
(iz knjige: Božo Rustja, Kruh in vino
smo prinesli, Ognjišče 2009)

Pred nami je:

• nedelja, 20. 11. , sprejem novih strežnikov v Kamnjah;
• nedelja, 20. 11., praznovanje cerkvenih
pevcev, Cecilijanka;
• četrtek, 24. novembra srečanje ŽPS v
Kamnjah;
• nedelja, 18. decembra, praznovanje zakonskih jubilantov v Kamnjah.

