Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 11.,
Nikolaj Tavelić,
mučenec

KAMNJE ob 18.30
za †† Rustja,
Potoče 52

GOJAČE ob 18.00
za †† Slejko in Pegan,
p. n. Gojače 37

torek, 15. 11.,
Albert Veliki,
cerkv. učitelj

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo Materi Božji,
Vrtovin 37a

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše in brata
Kerševan, Črniče 69

sreda, 16. 11.,
Marjeta Škotska,
kraljica

SKRILJE ob 18.30
za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15, 1. obl.

četrtek, 17. 11.,
Elizabeta Ogrska,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za zdravje zlatoporočencev
Kompara, p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 18.00
za † Riharda Cigoja, umrl v
Argentini, p. n. sorodnikov,
Malovše
ČRNIČE ob 18.00
za †† Lozjeta Podgornika,
p. n. Črniče 12

petek, 18. 11.,
Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

VRTOVIN ob 18.30
za †† Gulič,
Vrtovin 71a,

RAVNE ob 18.00
za † Franca Košuta in vse ††,
p. n. Ravne 9a

sobota, 19. 11.,
Matilda,
redovnica

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo,
p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 18.00
za †† Albina Ušaja,
p. n. Črniče 55

20. 11.
NEDELJA
KRISTUSA
KRALJA
Edmund,
kralj

KAMNJE ob 7.45
za †† Gabrijela Brica,
Potoče 52
KAMNJE ob 10.30
v čast sv. Ceciliji za vse
cerkvene pevce in organiste

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Volk,
p. n. Črniče 63
za župnijo

Pred nami je:

•
•
•
•
•
•
•
•

nedelja, 20. 11. začetek tedna Karitas, letos z naslovom SRCE, KI VIDI;
četrtek, 24.11. birmanci in starši: obisk centra karitas - dan odprtih vrat.
petek, 27. 11., SKUTA - srečanje mladih
sobota, 26.11. romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo in Klic dobrote v Celju
nedelja, 20. 11., praznovanje cerkvenih pevcev, cecilijanka;
četrtek, 24. novembra srečanje ŽPS v Kamnjah;
sobota 26.11. srečanje za tiste, ki krasijo cerkve, v Lokavcu
nedelja, 18. decembra, praznovanje zakonskih jubilantov v Kamnjah.

 Za konec
ČEZ LETA – V razredu so se slikali in učiteljica prepričuje otroke, naj kupijo fotografije. »Pomislite, kako bo zanimivo, ko jih
boste čez leta gledali in se spominjali: 'Poglej, Maja, ona je pravnica.' Ali: 'Denis je zdravnik.'«
Takrat se zasliši iz razreda: »To je učiteljica, ona je že mrtva.«

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
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
33. nedelja med letom, 13. novembra 2011
»Gospod,
vem, da si
trd človek:
žanješ, kjer nisi sejal, in
pobiraš, kjer nisi vejal;
zbal sem se in sem šel
ter svoj talent zakopal v
zemljo. Glej, tu imaš, kar
je tvojega.«
Njegov gospodar mu je
odgovoril in mu rekel:
»Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in
pobiram, kjer nisem vejal; torej bi bil moral dati
moj denar menjavcem
in ob svojem prihodu bi
jaz svojo lastnino prejel
z obrestmi. Vzemite mu
torej talent in ga dajte
tistemu, ki ima deset
talentov! Kajti vsakemu,
kdor ima, se bo dalo in
bo imel obilo; kdor
pa nima, se mu
bo vzelo še to, kar
ima. Neporabnega
služabnika pa vrzite ven v temo; tam
bo jok in škripanje
z zobmi.«
(Mt 25,24—30)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Ezk 34,11—12.15—17
2. berilo 1 Kor 15,20—26.28
evangelij: Mt 25,31—46

Ko se začne rušiti
Ves svet govori o gospodarski krizi. Kdo po
navadi potegne najkrajši konec? Delavec v proizvodnji, tisti, ki ima običajno najmanj, izgubi
prvi. In potem še Jezus: »Kdor ima, se mu bo
dalo ..., kdor nima, se mu bo vzelo še to ...« Kot
da bi vse šlo v isto smer...
Ko se začnejo rušiti na videz trdni stebri tostranske civilizacije, se človek običajno šele
začne spraševati, čemu sploh živim. Kaj je tisto,
kar imam pred seboj kot cilj, za jutri, za pojutrišnjem? Mar ni v moje srce položeno nekaj globljega? »Ko bodo govorili 'mir in varnost,' tedaj
bo prišla nadnje poguba, kakor pride porodna
bolečina ...« Tako pravi apostol Pavel v današnjem berilu in dodaja: »Zato nikar ne spimo,
kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni.«
Zame, duhovnika, je najbolj boleče opazovati,
kako družba okoli nas in svetovni sistemi drvijo v
vrtinec zla in praznine. Toda ljudje še vedno le čakamo. Prav v časih stiske se lahko rodi veliko lepega. Bog je bil
ljudem v težkih časih najbliže.
Res, v času, ki prihaja, je
človek v skušnjavi, da bi imel
talent raje na varnem. »Počakajmo, kaj se bo iz tega izcimilo,« razmišlja ob dnevnih novicah. Ni najhuje, da prihajajo
težki časi. Huje je, da ne opazimo božjih znamenj. Gledamo
na zaprta vrata, ne vidimo odprtih oken.

Po družinah, za fasadami je veliko
stisk. Odnosi so nekaj živega, zato so
lahko tako zelo boleči. Bliža se teden
karitas. Ne držimo te stiske samo v
sebi. Podelimo jo z živim Bogom. Ne
iščimo pozabe in omame, da bi skušali pozabiti. Ne. Je nekdo, ki čaka,
da tvojo stisko spremeni v nov biser.
Jezus nam včasih z na videz nerazumljivimi prilikami hoče preprosto
odpirati pogled za to, kar vlada v nebesih, kar je zakonitost življenja samega. To je »biti« in »dajati«. Komur
je ostalo edino vodilo »imejmo se
fajn«, ta vedno manj »je« in vedno
manj lahko daje. Tako razumemo, da
se bo tistemu, ki nima, vzelo še to ...
Vedno bolj »biti« pomeni vedno bolj
»dajati«. Jezus je prišel in je med
nami, da bi v lažjih in težjih časih vedno bolj »bili«.

Obvestila:

Osekom in Vitovljami pri obcestni gostilni Olga proti jugozahodu. Pot bodo
označevali belo rdeči trakovi.
MAVRIČNA SKUPINA
V KAMNJAH
bo letos izdelovala adventne venčke.
Prodajali jih bomo prihodnjo nedeljo, 20.11., po maši v veroučni
učilnici.
Mavrična skupina se dobi v ponedeljek ob 17. uri. Vabljeni tudi starši
mavričarjev.
V ČRNIČAH se boste dobivali ob sobotah, tokrat
v soboto ob 16. uri v
učilnici; izdelovali boste
adventno tablo.

STARŠI BIRMANCEV V KAMNJAH
dobimo se na kratkem srečanju v
četrtek ob 19. uri (po maši) v
župnik učilnici. Pridite v čim bolj popolnem
številu, da se nam do predstavitve
birmancev, 8. januarja, ne bo treba
več sestati.

BLAGOSLOV SPOMINSKEGA KRIŽA
Danes, 13. 11., ob
15. uri bo g. škof
Jurij Bizjak blagoslovil znamenje križa na
kraju mučeniške smrti
20-letnega bogoslovca
Emila Keteja iz Planine.
Živel je sluhu svetosti in bil zato
trn v peti aktivistov, ki so ga sredi
novembra 1944 umorili, v gozdu
200 metrov nad današnjo avtocesto
v župniji Osek.
Prevoz do kraja dogodka je možen z
avtom iz sredine Šempasa po odcepu v bližini delavnice Štrukelj ali pod

STREŽNIKI
V nedeljo bodo pri drugi sveti maši
v Kamnjah trije veroučenci Tilen
Žvanut iz Kamenj, Tjaša Mihelj in
Neža Bratina iz Skrilj sprejeti med
strežnike. Želimo jim veliko veselega
služenja in zvestobe.
MLADI
V soboto vabljeni iz obeh župnij,
da gremo skupaj na Zemono, na
prireditev, ki bo letos obarvana tudi
mladostno; med drugim bo nastopala pevka iz Ritma duha Petra Gorše.
Dobimo se 19.30 pri župnišču ali
kar na Zemonu ob 20. uri.

V opomnik dajte »skuto« - skupno
mladinsko mašo in družabno predadventno dekanijsko srečanje v
petek, 27. 11, v Vrhpolju.
SREČANJE PEVCEV
OBEH ŽUPNIJ
Ob godu sv. Cecilije vabljeni vsi, ki
sodelujete v cerkvenih zborih, na praznovanje v učilnici
v Črničah v nedeljo ob 17. uri.
Hvala vsem, ki dajete sebe za lepoto bogoslužja!
BIRMANCI
V letu priprave birmanci med drugim sodelujete pri maši enkrat na
mesec. Takrat ena od
skupin vodi tudi molitev pred sveto mašo. Še bolj pomembna je vaša zvestoba pri vsaki
nedeljski maši.
Starši, ne pozabite nase. Vaše notranje odločitve in zunanji zgled so
tu odločilnega pomena. Iz vaše vesele pripravljenosti in velikodušnosti bodo dozoreli najlepši sadovi.
PRVOOBHAJANCI
Starši, v prvem delu
priprave otrok na prejem
zakramenta sprave in
obhajila ne pozabite na
nalogo: ustvariti doma primerno
ozračje, spoštovanje domače mize
in svete maše. V decembru vas puščamo »v miru«, da boste izkoristili
adventne večere ob koledarju. Predstavitev prvoobhajancev bo v obeh
župnijah v nedeljo, 22. januarja.
Takrat se spet dobimo na srečanju.

TEDEN ZAPOROV
Letos pod geslom Me opaziš ali
samo strmiš? od ponedeljka, 14.,
do nedelje, 20. novembra. Povežimo v molitev tudi ljudi v zaporu.

PREDSTAVITEV SPOMINOV
VINKA KOBALA
Izšla je knjiga spominov g. Vinka Kobala z
naslovom: Pripoved
starega, modrega,
sivega bobra. Ob tej
lepi priložnosti vabljeni v Šturje v soboto,
19. novembra; ob 16. uri sveta
maša, po njej predstavitev in
druženje nekdanjih in sedanjih
sopotnikov Vinka Kobala.

SLOVESNA AKADEMIJA
OB LETOŠNJEM TEDNU KARITAS
Dvorec Zemono
v soboto, 19. novembra,
ob 20. uri
GLASBENA SKUPINA JULIJE,
gostja pevka Ritma duha Petra
Gorše, multivizija kolonije
odprtje prodajne razstave
UMETNIKI ZA KARITAS
»Pravičnost v ljubezni«
Odpri srce, odpri roke, otiraj bratove solze. (Simon Gregorčič)

