Nameni svetih maš:
ponedeljek, 29. 10., KAMNJE ob 18.00
Ermelinda,
za †† starše Vodopivec,
redovnica
Kamnje 64

št. 44/12

GOJAČE ob 18.00
za †† Gerljevič,
p. n. Gojače 13

OZNANILA

Od 17.30 priložnost za spoved.

torek, 30. 10.,
Marcel,
mučenec

VRTOVIN ob 18.00
po namenu, Vrtovin 29a
Od 17.30 priložnost za spoved.

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

sreda, 31. 10.,
Volbenk
škof

SKRILJE ob 18.00
za † Valerijo Lozar,
Kamnje 62

MALOVŠE ob 18.00
za žive in †† Malovšce,
p. n. darovalca

Od 17.30 priložnost za spoved.

četrtek, 1. 11.,
VSI SVETI

SKRILJE ob 8.00
za † Jožeta Kalina, 8. dan
molitev na pokopališču
VRTOVIN ob 10.00
za † Karla Lampeta, Vrtovin 108a
molitev na pokopališču
KAMNJE ob 15.00
za †† Rustja in Lozar, Kam. 55
molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju MOLIT VE Z A R AJNE .

prvi petek, 2. 11.,
SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

ČRNIČE ob 9.00
za † Venceslava in Marjana
Cigoja, p. n. Malovše 38
ČRNIČE ob 14.00
molitev na pokopališču
GOJAČE ob 15.00
molitev na pokopališču
MALOVŠE ob 15.30
molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju MOLIT VE Z A R AJNE .

KAMNJE ob 8.00
za duše v vicah

GOJAČE ob 9.00
za duše v vicah
MALOVŠE ob 17.00
VRTOVIN ob 18.00
po namenu svetega očeta
za župnijo
ČRNIČE ob 18.00
Po maši češčenje Najsvetejšega. za †† duhovnike Črniške župnije
Od 17.00 češčenje Najsvetejšega
in priložnost za spoved.

sobota, 3. 11.,
Viktorin Ptujski,
škof

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka Lozarja
Skrilje 56

RAVNE ob 18.00
za †† Avgusta in Marijo
Čibej, p. n. Ravne 16

SKRILJE ob 7.45
za †† Cigoj,
Skrilje 86
KAMNJE ob 10.30
za zdravje,
Vrtovin 78a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Lenarta in njegove
starše Čermelj, p. n. Črniče 36
za župnijo

Od 7.30 češčenje Najsvetejšega
in priložnost za spoved.
4. 11.
31. NEDELJA
MED LETOM
zahvalna
Karel Boromejski,
škof

župnij Črniče in Kamnje
30. nedelja med letom, 28. oktobra 2012
Tisti čas
je Jezus
prišel v
Jeriho. Ko
je s svojimi učenci in s
precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi
berač Bartimaj, Timajev
sin, sedel ob poti. In ko
je slišal, da je to Jezus
Nazarečan, je začel
vpiti in govoriti: »Jezus,
Davidov sin, usmili se
me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je
še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se me!«
Jezus je obstal in rekel:
»Pokličite ga!«
Poklicali so slepega in
mu rekli: »Le pogum,
vstani, kliče te!«
Odvrgel je svoj plašč,
skočil pokonci in pohitel
k Jezusu. Jezus ga je
vprašal: »Kaj hočeš, da
ti storim?« Slepi mu je
dejal: »Rabuní, da bi
spregledal!«
Jezus mu je rekel:
»Pojdi, tvoja vera te
je rešila!«
Takoj je spregledal
in šel po poti za njim.
(Mr 10,46—52

 Za konec

GOSTILNA – »Kako je kaj?« vpraša znanec. »Dobro, odprl sem gostilno.« »Res? Kje pa?« »V naši vasi
poleg cerkve.« »In kako gre?« »Zelo dobro, ob nedeljah pa odlično. Ime sem ji namreč dal 'Miru'.«
p
p
j
»Čudno ime ... zakajj pa?«
»Po maši župnik
vedno reče 'Pojdite
v miru.'«
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 31. nedeljo med letom:
1. berilo: 5 Mz 6,2–6
2. berilo Heb 7,23–28
evangelij: Mr 12,28–34

Odvrzi plašč
»Sprijazni se s svojo usodo, bodi tiho, trpi, ne vznemirjaj drugih ...« Tako nekako so mimoidoči hoteli
podučiti preprostega berača Bartimaja. Toda beračev
klic je bila njegova vera. Če bi se ravnal po mnenju
množic, se ne bi nič zgodilo. Vera premika gore. Ljudje
vere so, ki spreminjajo svet. Lahko so za marsikaj prikrajšani, vendar svoje prikrajšanosti ne spreminjajo v
tarnanje, jezo, kritiziranje ...
Vsi se lahko prepoznamo v tem Bartimaju. Vsakega
kdaj življenje tako ali drugače posede ob pot. Koliko ovinkov pride, na katerih imamo občutek, da smo
prikrajšani. Le nemočno opazujemo pot in življenje,
ki teče kakor mimo nas. Dve možnosti sta. Ali začnemo prikrajšanost spreminjati v grenkobo in še večjo
praznino ali pa jo spreminjamo v novo možnost, nov
pogled. Tudi slepota je lahko Božja priložnost, da nas
ne zaslepi le ena stran življenja. »Življenje se mi je
obrnilo popolnoma drugače, kot sem si ga zamislila,«
mi je nekoč rekla mlada žena. »A ravno zato sedaj
vidim, da življenje ne teče kot reka, samo od sebe. Ko
se mi je zdelo, da sem izgubila mladostne sanje, sem
v svojem življenju lahko začutila še drugo stran, ki se
ne vidi.«
Ne le ob tem beraču, tudi okoli nas jih je danes veliko, ki nas z glasovi potiskajo k
tlom: sprijazni se, trpi, ne splača se, svet je pokvarjen, vedno
slabše je, nimaš možnosti ...
Vera je tista gonilna sila, ki vidi,
kar se ne vidi. Vera ti odpira oči,
s katerimi lahko vidiš, da življenje ne teče samo po hladnih samodejnih zakonitostih. Leto vere
nas želi potegniti iz zablode, ko
smo tudi vero začeli preveč jemati le kot tolažbo.

Malo katera stvar je naredila toliko
duhovne škode kot tako imenovano
»tolažilno krščanstvo«. Najbolj se to
kaže v dneh okoli praznika vseh svetih. Vero v večno življenje še priznavamo, toda potisnili smo jo v zasanjano
prihodnost: »Tisto pride potem. Sedaj
moraš ostati tu, v solzni dolini, in se
truditi, da čim bolje preživiš. Plačilo te
čaka na oni strani.«
Bartimaj je vero videl in živel pravilno. Dan vseh svetih zanj ni bil dan
rajnih. Vera ni le pomoč ali tolažba na
poti, ki nas – tako si predstavljamo –
že sama od sebe pelje v isti dom. Tukaj mimo gre Nekdo, ki lahko spremeni
mojo usodo, če le ne bom obsedel zavit v svoj plašč, tarnal in poslušal siren
sveta.
Vsaj enkrat v letu si od bliže oglejmo
svetnike. Danes jih potrebujemo. Danes ne zadostuje samo beseda, vzgoja, tradicija. Danes vera spet pomeni,
da vidim in otipam. Potrebujem nekoga, ki je živ dokaz, de je res in da je
mogoče ...
župnik

Obvestila:
DIAKONSKO POSVEČENJE
– nadaljevanje –
Kako resno, lepo in dragoceno je duhovništvo,
se vidi tudi iz tega, da
ima predstopnjo:
diakonat. Kdor
se je odločil življenje
posvetiti duhovništvu, za
razliko od stalnih diakonov
že ob diakonskem posvečenju sprejme
obljubo celibata. Diakonska služba vsaj
pol leta pripravlja bodočega duhovnika,
da bo lahko svoje življenje res posvetil
v celoti. Beseda celibat vsebuje latinsko
besedo za nebesa (caelum). Neporočenost ni naravna in ravno s tem kaže, da
tudi sveti zakon in vse drugo prizade-

vanje na zemlji nima samo naravnega
cilja. Celibat torej kaže na smer, dokončna in popolna izročitev drugemu,
kar bomo v polnosti živeli v nebesih.
Odločitev za celibat se ne da razložiti
naravno ali zgodovinsko, zgolj človeško. Celibat ne sme biti beg »pred«,
ampak odločitev »za« ljubezen.
Diakon Blaž bo svojo službo v tem letu
opravljal v župniji Portorož, kjer se bo
uvajal v pastoralno delo na župniji,
med tednom pa bo opravljal zadnji letnik študija v Ljubljani. Njega in druge
letošnje diakone podpirajmo in izročajmo v Božje roke.
HVALA skritim dobrotnikom, ki ste
darovali za nove albe kot dar župnije
diakonu Blažu!
SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu so počitnice, ni verouka
ne mladinskega srečanja.
Od začetka šolskega leta sta minila že
dva meseca, zato se veroučenci sami
odločite za dobro redno spoved; možnosti imate zapisane
na zadnji strani poleg
svetih maš.
PRVI PETEK
Vabljeni k češčenju
Najsvetejšega. Bolnike
obiskujem v soboto dopoldne.
NEKAJ ZNANJA IN SPODBUDA
O PRAZNIKU VSEH SVETIH
Cerkev se ljudem, ki potrebujejo naše
molitve, žrtve in dobra dela, posveča
šele 2. novembra. Po sili razmer in navad smo po večini že praznik vseh svetih z blagoslovom pokopališč spremenili
v dan molitve za rajne. Tako je precej
zbledelo slavljenje krščanske svetosti.
Zaradi prostega dneva obiskujemo in
blagoslavljamo pokopališča dan prej.
Cerkev je za rajne vedno začela moliti na predvečer. Kolikor le moremo,
držimo in oživljamo zdravo krščansko
tradicijo, da se pri molitvi za rajne
zbiramo, ko se stemni. Če je dan vseh

svetih primerna priložnost, da se srečamo
s sorodniki, rojaki in
prijatelji, poskušajmo
v teh časih ob 18. uri
oživiti molitev po cerkvah. Zelo vabim vse,
tudi otroke in mlade,
da pridete, se sami umirite in naredite dobro delo za pokojne s skupno
molitvijo rožnega venca. Morda je
premalo znano, da duše v vicah, zlasti
tiste, ki zanje nihče ne moli in se ne
žrtvuje, lahko prosimo za svoje
potrebe. Ko jim s svojo ljubeznijo pomagamo k prečiščenju,
nam one lahko pomagajo v naših
konkretnih namenih. Ti dnevi so
lepa priložnost za nov majhen, a
konkreten korak v letu vere.
POPOLNI ODPUSTEK OB PRAZNIKU
VSEH SVETIH IN VERNIH DUŠ
V prvih osmih dneh novembra lahko
prejmemo zase ali za rajne popolni
odpustek, ko smo z namenom obiskali
pokopališče, opravili zakrament sprave, prejeli obhajilo in molili po namenu
svetega očeta.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob dnevu vernih rajnih lahko pri blagoslovu pokopališč darujete za svete
maše za pokojne, za katere nihče ne
moli in ne daruje svete maše. Po tem
namenu za duše v vicah opravimo svete maše v novembru in skozi vse leto.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH
JUBILANTOV V ČRNIČAH
Zakonci, ki imate letos
5., 10., 15. ... obletnico
poroke, vabljeni, da se
čim prej prijavite župnijski Karitas. Praznovanje bo v nedeljo, 11. novembra,
ob 9. uri; prijavite se na telefonsko
številko 040 888 420, kjer lahko dobite
tudi več informacij.

OBNOVA SVETEGA PAVLA
V tem tednu so dela na strehi prišla že
proti koncu, narejen je nov betonski venec, novo leseno ostrešje s podlago za
kritino. Več lahko spremljate na spletni
strani.
Na praznik vseh svetih bo pri mašah v
obeh župnijah nabirka namenska za pokritje stroškov tega
skupnega dela.
V cerkvi bodo na
voljo listi z razlago in položnico;
namenjeni so
tudi rojakom, sorodnikom, ki bi želeli
kaj prispevati. V teh
dneh se boste srečevali, seznanite jih s to
možnostjo. Dar lahko izročite osebno ali
po drugi poti.
DAROVANJE NAMESTO CVETJA IN ROŽ
Hvale vredna je navada, ko se ob pogrebu nekateri svojci odločite in ljudem
daste možnost, da za rajnega prispevajo
nekaj, kar bo ostalo. Na ta način smo
zbrali že precej darov; vabim vas, da se
za to navado medsebojno spodbujate
tudi naprej.
DAR ZA MISIJONE
Na misijonsko nedeljo ste se v obeh župnijah izkazali in pri nabirki za misijone
darovali: v Kamnjah 489,35 €, v Črničah
397,00 €. Hvala!
NAMESTO CVETJA IN SVEČ
Ob pogrebu † Sipota Kalina v Skriljah ste
namesto cvetja in sveč za pastoralne
dejavnost župnije zbrali in darovali 685,55
€. Svojcem in vsem iskrena hvala!
Pred nami je:
• sobota, 10. 11., prvi večer za starše s s. Matejo;
• nedelja, 11. 11., praznovanje zakonskih
jubilantov v Črničah;
• sobota, 17. 11., srečanje za strežnike v Vipavi;
• nedelja, 25. 11., koncert in cecilijanka
cerkvenih pevcev.

