Nameni svetih maš:
ponedeljek, 22. 10.,
bl. Janez Pavel II.,
papež

št. 43/12
GOJAČE ob 19.00
za †† Podgornik,
Gojače 30

torek, 23. 10.,
Janez Kapistran,
duhovnik

SKRILJE ob 16.00
Pogrebna za † Jožeta Kalina
Skrilje 70c
VRTOVIN ob 19.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 123

sreda, 24. 10.,
Anton Marija Klaret,
škof

SKRILJE ob 19.00
za † Pepija Košuta,
Skrilje 7

MALOVŠE ob 19.00
za † Stanka Rebka,
za 30. dan

četrtek, 25. 10.,
Darinka,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Bojana Ušaja,
8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za † Marjana Fišerja,
p. n. Črniče

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

VRTOVIN ob 8.00
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 77

RAVNE ob 19.00
za † Stanislava Slejka,
p. n. Ravne 10

sobota, 27. 10.,

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Rustja,
Skrilje 72

ČRNIČE ob 19.00
za †† Volčič,
p. n. Črniče 12
od 18.00 spovedovanje

Sabina Avilska,
mučenka

KAMNJE ob 7.45
za † Tonija Čibeja,
28. 10.
Kamnje 5a
30. NEDELJA
Ni druge svete maše.
MED LETOM
Simon in Juda Tadej, LOG PRI VIPAVI ob 16. uri
v zahvalo in priprošnjo, Kamnje
apostola
diakonsko posvečenje
Premik ure
na sončni čas.

Pred nami je:
• nedelja, 11. 11., praznovanje zakonskih
jubilantov v Črničah;
• sobota, 10. 11., prvi večer za starše s s. Matejo;
• sobota, 17. 11., srečanje za strežnike v Vipavi;
• nedelja, 25. 11., koncert in ceciljanka cerkvenih
pevcev.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzeta Podgornika,
p. n. Črniče 12

ČRNIČE ob 10.00
za †† Nado Ipavec in njene
starše, p. n. Gojače 3f
za župnijo
ČEŠČENJE od 8.00 do 12.00

MOLITEV V LETU VERE

»Moj Bog, verujem vate, molim te,
upam vate in te ljubim nadvse.
Prosim te odpuščanja za tiste,
ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo.«

29. nedelja med letom, misijonska, 21. oktobra 2012
In Jezus
jima je
dejal:
»Kelih, ki
ga jaz pijem, bosta pila, in
s krstom, s katerim sem
jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedel na
moji desnici ali levici, pa
ni moja stvar, ampak bo
dano tistim, ki jim je to
pripravljeno.«
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na
Jakoba in Janeza.
Jezus jih je poklical k sebi
in jim rekel: »Veste, da
tisti, ki veljajo za vladarje,
gospodujejo nad narodi
in da jim njihovi velikaši
vladajo. Med vami pa naj
ne bo tako, ampak kdor
hoče postati velik med
vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med
vami, naj bo vsem
služabnik.
Saj tudi Sin človekov ni
prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi on stregel in
dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
(Mr 10,39—45)

molitev pastirčkov iz Fatime

 Za konec
PO MOŠKO – Eva reče Adamu: »Dragi, a me imaš res rad?« Adam: »Ja, katero pa, če ne tebe?«
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 30. nedeljo med letom:
1. berilo: Jer 31,7–9
2. berilo Heb 5,1–6
evangelij: Mr 10,46–52

Stolčki, časti, privilegiji ...
»S kakšnim odporom se zjutraj odpravim v službo,« je potožila neka žena. »Kot bi mi za vratom viseli vsi neiskreni odnosi v kolektivu, prikriti nameni in
spletkarjenja.« Zares, človeku se ni težko lotiti dela,
se žrtvovati, če dela z veseljem, če je v ospredju človek in šele nato pridobitve.
Leto vere želi prečistiti tudi naše versko prizadevanje. Vidimo, kako hitro lahko človek začne odnos
s Kristusom izkoriščati zato, da bi bil na boljšem. Ni
tako lahko priti do prečiščene vere. Vendar je prav
očiščenje za kristjana ena izmed najpomembnejših
postaj na poti duhovnega življenja.
Več kot je nekdo izkusil čiste brezpogojne ljubezni
v otroštvu in mladosti, manj bo v nevarnosti, da bi
odrasel svojo vero živel zaradi takšne ali drugačne
koristi. V današnjem prerivanju na delovnih mestih,
v medijih, v praznem govoričenju po cestah vidim
predvsem veliko žejo po ljubezni. Družba ponori, ko
človek ni več dovolj svobodno ljubljen. Zato je za
vero tako nujna povezanost z ljubeznijo. Ali grem
k maši, se zberem v molitvi, odprem Sveto pismo
predvsem iz ljubezni? Nobenega spoznanja Boga
ni brez ljubezni. Zato se prenova vere lahko začne
samo v Svetem Duhu, ki je osebna
ljubezen. Ljubezen pa smo danes
marsikje zamenjali za čutno zaznavo; je potem čudno, če je odrasel
človek tolikokrat čustveno ranjen
in nestabilen?
»S tem si boš pa zaslužil nebesa,« ali pa »Ta bo šel živ v
nebesa,« sta primera krščanskih
izrekov, ki kažejo na napačno
vzgojo in pogled na večno življenje. Skupaj z Jakobom in Janezom
lahko na nebesa gledamo kot na

dvor s sedeži, kot stanje, ki smo ga
pridobili. Skrajnosti se dotikajo, zato je
na pot s tolažilnim, čakajočim in cmeravim krščanstvom stopila prav izguba vere v večno življenje. Ko si začneš
nebesa predstavljati kot sobo, polno
trofej, postane življenje onkraj groba
le nezanesljiva pravljica.
Privoščim vam izkušnjo in živ odnos
z njim, »ki je prišel, da bi stregel«. Le
z njim je danes mogoče stopiti v svet
premnogih sebičnosti. Le on je lahko
Bog, ki ni navezan na svoj položaj.
Bog se daje, daruje in streže, vendar
je pri tem popolnoma svoboden. Le z
njim boš tudi ti lahko ljubil v svobodi.
Tako kot na eni strani lahko začnemo
iskati stolčke, se na drugi strani lahko izgubimo v občutku manjvrednosti,
ponižni, brez hrbtenice. Lahko služim
Bogu, človeku, Cerkvi, zakoncu, otroku, staršem, vendar pri tem najprej
sam stojim na obeh stabilnih nogah.
Leto vere ti lahko skozi izkušnjo ljubezni povrne samozaupanje. Le s Kristusom te ne bodo izkoriščali, le v ljubezni
z njim se boš lahko razdajal svoboden,
na obeh nogah, ne da bi se moral naslanjati.
župnik

Obvestila:
DIAKONSKO POSVEČENJE
CELODNEVNO ČEŠČENJE
V nedeljo je za obe župniji poseben dan. Bogoslovec Blaž Batagelj bo skupaj s Tilnom Prinčičem prejel
prvo stopnjo zakramenta svetega reda.
Zato bo spremenjen urnik svetih
maš. V Kamnjah ne bo maše ob 10.30.
Vabljeni, da se udeležite posvečenja v
Logu ob 16. uri, lahko greste k sveti
maši v Črniče ob 10. uri ali samo k
češčenju med 11. in 12. uro.
Posvečenje naj ne bo le zunanji dogodek.
Podprimo mlada bogoslovca na poti poklicanosti s skupno molitvijo. Ta prinese
največ sadov zanju in za tiste, ki molijo.

DOPOLDANSKO ČEŠČENJE
V ČRNIČAH:

Letos zaradi diakonskega posvečenja
po drugačnem redu samo dopoldan:
• od 8. do 9.30 tiho češčenje
(vsaj eden ali dva naj
bosta vedno prisotna,
prostovoljci se zapišite na
list pri časopisih)
• od 9.30 do 10.00
skupna molitev rožnega
venca (kdor more)
• ob 10.00 sveta maša
• po maši do 12.00 skupno češčenje
(adoracija) ob glasbi, besedi in tišini.
POZOR: prinesite s seboj vsak en
kamen, kakršen koli, med češčenjem
jih boste položili pred oltar. Kdor bo
pozabil, naj vzame zadaj v cerkvi.
Vsak naj presodi, kdaj lahko poleg svete maše ta dan daruje vsaj eno uro, da
bi bil pred Jezusom v sveti hostiji.
SPOVED
V soboto od 18. ure in še med mašo
v Črničah spovedovanje. Vabljeni (iz
obeh župnij), da opravite dobro sveto
spoved v začetku leta vere in priprave
na novo mašo. Dobra spoved pred vsemi
svetimi prinaša tudi odpustek za rajne.
VABLJENI K ADORACIJI
V nedeljo bomo med 11. in 12. uro
imeli adoracijo v Črničah. To bo skupna duhovna priprava na popoldansko
diakonsko posvečenje.
Vabljeni, da pridete, tudi iz kamenjske
župnije (lahko samo k adoraciji, če
boste popoldne v Logu). To je molitev
prav za naše čase! Pri njej se spočijemo pred Gospodom, ob pesmi, glasbi,
besedi, tišini. Vzemimo si čas za izkušnjo živega Boga.
SREČANJE ZA STARŠE
V sredo, 24. 10., ob 20. uri je v Črničah srečanje za starše 4., 5. in 6.
razreda. Vabljeni, da pridete tudi tisti,

ki niste mogli priti k srečanju za prvoo- KAJ JE DIAKONSKO POSVEČENJE?
bhajance in nižje razrede.
Sedem zakramentov lahko delimo na zakramente uvajanja (krst, birma, evhariMLADI
stija), zakramenta ozdravljanja (spoved,
V petek bo srečanje drugačno. Odpra- bolniško maziljenje) in zakramenta poklivili se bomo v Križ k drugim mladim na canosti (sveti zakon, mašniško posvečeprireditvi Podaj mi roko. Dobimo se ob nje). Zakrament mašniškega posvečenja
ali svetega reda ima tri stopnje, diakon18.45 v Potočah ali kar v Križu.
sko, mašniško in škofovsko posvečenje.
Kandidat, ki se je odločil za duhovništvo,
PODAJ MI ROKO
prejme najprej prvo stopnjo: diakonat.
Konec tedna bo v Vipavskem Križu
Ob tem posvečenjeu e obljubi pokorščino
prireditev »Podaj MI Roko« z geslom
škofu, celibat in vsakdanjo molitev bre»Sestavi se v mir«. Vabljeni predvsem
virja. Prvo stopnjo lahko sprejmejo stalni
mladi in drugi, da doživite lepo izkušnjo diakoni, ti so lahko že poročeni možje, ki
ob molitvi in glasbi.
bodo ostali diakoni. Diakon po poslanstvu
V PETEK ob 19. uri na
škofa že oznanja evangelij, pridiga, vodi
samostanskem dvorišču konbogoslužja Božje besede, blagoslavlja, krcert in molitev z glasbeniki:
ščuje, poroča, opravlja pogreb, deli obhaVozel, Meta Horvat (udelejilo. Ne more imeti svete maše, spovedi,
ženka Ritma Duha), Matevž
bolniškega maziljenja. Diakoni so bili že v
prvi Cerkvi postavljeni predvsem za kaVidmar in Timotej Černigoj (nekdanja
člana skupin KažiPot in Nova Zapoved). ritativno služenje, oskrbovanje bolnikov,
pomoč pri bogoslužju.
ob 22.00 taizejska molitev v samostanski cerkvi.
V SOBOTO ob 15.00 molitev za mir,
PRVOMAJSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE
zbori,otroške in druge skupine na saGlede na sklep na koncu lanskega
mostansko dvorišču festival
romanja k so že znani glavni podatki
spomladanskega romanja. NačrtoOb 18.00 sveta maša, ki jo bo vodil
vano je romanje v Lurd in naprej
škof Metod Pirih. Sledi druženje na
čez Pirineje v Monserat. Vzemite si
samostanskem dvorišču.
list s kratko predstavitvijo in podatki.
Glede na dolžino in finančne razDELO NA SVETEM PAVLU
mere moramo prej vedeti, ali bomo
Na Svetem Pavlu
napolnili avtobus. Zato svojo odlodelavci zamenjujejo
čitev sporočite najkasneje do 12.
ostrešje. Po strehi
januarja. Glede na število bo takrat
računamo na ulivaznano ali sprejmemo drugo, krajšo in
nje temeljev. Dela
cenejšo varianto.
bodo napredovala, kolikor bomo zmogli
s finančnimi zbranimi darovi.
VEČERI ZA STARŠE
Velika hvala možem, ki so v soboto
Starše
veroučencev in druge vabim, da
zvozili gramoz na Školj. Hvala vsem,
si zapišete datume treh večerov, ki jih
ki ste pomagali, da smo odstranili še
bo z nami spet delila s. Mateja Krašepreostali omet na fasadi in jo pripravili
vec. Kako živeti vedro starševstvo sredi
za nadaljnje delo.
Tudi nov zvon je pripeljan, hvala. Sedaj dnevnih obveznost? Kako ravnati z
lastnimi čustvi, ko vzgajam otroka? Biti
upamo, da bomo dočakali njegovo pot
oče, biti mati.
na Sveti Pavel.
Rezervirajte si tri sobote: 10., 17. in
24. novembra ob 20. uri v Kamnjah.

