Nameni svetih maš:
ponedeljek, 5. 11.,
Marija Marcelina,
redovnica

KAMNJE ob 18.00
v zahvalo angelu varuhu,
Kamnje 2a

GOJAČE ob 18.00
za †† Ušaj,
p. n. Gojače 30

torek, 6. 11.,
Lenart,
opat

VRTOVIN ob 18.00
za † Slavko in Jelico
Čermelj, Vrtovin 89

ČRNIČE ob 18.00
za † Slavico Fišer,
p. n. Črniče 24

sreda, 7. 11.,
Ernest,
opat

SKRILJE ob 18.00
za † Viktorja Kodriča,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 18.00
za †† Marico Krkoč in Lenarta
Čermelja, p. n. Malovše 38

četrtek, 8. 11.,

KAMNJE ob 18.00
za vse ††, Potoče 6

ČRNIČE ob 18.00
za †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a

petek, 9. 11.,
Posvetitev
lateranske bazilike

VRTOVIN ob 18.00
za †† Franca st., Franca in
Katarino Vodopivec,
Vrtovin 58

RAVNE ob 18.00
za †† starše in sorodnike g.
Aleksandra Letana in
†† mirenske pevce, p. n. Miren

sobota, 10. 11.,

v Logu pod Mangartom
za cerkvene pevce

ČRNIČE ob 18.00
za †† Podgornik,
Črniče 3

Bogomir,
opat

Leon Veliki,
cerkveni učitelj
11. 11.
32. NEDELJA
MED LETOM
Martin,
škof

VRTOVIN ob 7.45
za †† Stanislava Gerželja,
Vrtovin 115, 30. dan
KAMNJE ob 10.30
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji,
p. n. Malovše 38
za župnijo, za zakonce
jubilante

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.«
molitev pastirčkov iz Fatime

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.

št. 45/12

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
31. nedelja med letom, zahvalna, 4. novembra 2012
Tisti čas
je eden
izmed pismoukov
pristopil k Jezusu in ga
vprašal: »Katera je prva
od vseh zapovedi?« Jezus
je odgovoril: »Prva je:
Poslušaj, Izrael, Gospod,
naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega
Boga, iz vsega srca, iz
vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale: Ljubi
svojega bližnjega kakor
samega sebe. Večja od
teh dveh ni nobena druga
zapoved.« Pismouk mu
je rekel: »Dobro, učitelj.
Resnico si povedal: On je
edini in ni drugega razen
njega, in ljubiti njega iz
vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo
ter ljubiti bližnjega kakor
samega sebe je več kakor
vse žgalne daritve in
žrtve.« Ko je Jezus videl,
da je pametno odgovoril,
mu je rekel: »Nisi daleč
od Božjega kraljestva.«
In nihče si ga ni drznil
še kaj vprašati.
(Mr 12,28b–34)

 Za konec

PEVSKE VAJE – Upokojenec se pohvali prijatelju: »Sem zelo aktiven, vsako soboto grem na pevske vaje.«
»Pa te to tako veseli?« »Pa še kako. Tam igramo karte, pijemo in plešemo.« »Ja, kdaj pa pojete?«
»Ko g
gremo domov.«
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 32. nedeljo med letom:
1. berilo: 1 Kr 17,10–16
2. berilo Heb 9,24–28
evangelij: Mr 12,38–44

Največja zapoved
Od mnogih pogrebov mi je ostalo posebej v spominu zadnje slovo osemletnega dečka s posebnimi potrebami; zaostal je v razvoju, zanj so morali skrbeti
veliko bolj, kot je običajno za osemletnike.
Ob njegovi krsti sem se zamislil: Ti ljudje so Božji
dar. To ni le fraza. Bog nam jih v resnici pošilja, da v
nas ohranjajo živ spomin na »edino pomembno«, na
temelj, ki ga lahko zasujemo ali spregledamo. Življenje je dar, ni samoumevno, da sem; ni naključje, da
sem. Bog me je hotel, osebno, premišljeno, svobodno, brez nujnosti, brez računanja.
Zakaj nekaj je, zakaj ni nič? Zakaj je bivanje, zakaj
življenje, zakaj sploh obstajam, ko bi me lahko ne bi
bilo? To je najgloblje vprašanje! Nekdo ob tem zamahne z roko: »Oh, ti filozof! Čemu bi se spraševal o tem?
Raje jem, pijem in delam ...« Drugi, ki se ga spomnim
od vojakov, je pretreseno dejal: »Najbolj grozno mi je
na straži, kjer je samo tišina, kjer sem brez vsega in
moram razmišljati o življenju.«
Ob zahvalni nedelji se ne zahvaljujemo le zaradi olike. Zahvaljujemo se, da se spominjamo. Hvaležnost je
spomin srca. Tudi pritiski današnjega
časa nas lahko bolj odprejo za tisto,
kar bo na koncu edino ostalo: biti,
živeti, največji dar, sodobnemu
porabniškemu svetu večkrat
nerazumljiv, vendar še kako
razumljiv vsakemu očetu
in materi, ki rodi otroka, in
še toliko bolj, če ga ni ali ko
ga izgubi. Takrat začutimo,
kako dragocen je vsak človek,
kako lep in enkraten. In na svetu
so ljudje, ob katerih bi se lahko vsaj
kdaj spomnili, kako velik dar je življenje.

Kdaj si zadnjič povedal bližnjemu,
možu, ženi, otroku, prijatelju: »Kako
lepo je, da si!« Ob vsakdanjih obveznostih, ob kopici sporočil in dogodkov človek misli na to, KAJ je dobil.
Bolj redko je usmerjen v to, KDO mu
je vse to dal. Tudi v veri je pomemben
ta spomin. Ob vseh zapovedih lahko
pozabimo na bistvo. Jezus spomni na
največjo zapoved in pismouka umeri
od KAJ h KDO.
Želim vam, da bi v letu vere z veseljem in notranjo mirnostjo svoje doživljanje Boga, zapovedi, zakramentov,
verouka, dobrodelnosti, praznovanj
blago, a krepko usmerjali od »kaj« h
»kdo«. Od idej k osebi, od teorije k življenju, od oblike k vsebini, od prepričanja k odnosu.
Verovati je lahko, če ljubiš. Ljubezen
je zmožna preko zunanje oblike prodreti v srce in videti vsebino. Pismouk
je napredoval v to smer, zato je lahko
slišal besede: »Nisi daleč od Božjega
kraljestva.« Vsakemu privoščim izkušnjo vere, ki pripelje do teh besed, do
globokega olajšanja.
župnik

Obvestila:

vso podporo, za vsako dobro besedo
in sodelovanje. Hvala vsem sodelavcem, skritim dobrotnikom, darovalcem
trpljenja in molitve.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo praznujemo
v Črničah. Zakonci, ki
imate letos 5., 10., 15.
... obletnico poroke, se
lahko še prijavite župnijski Karitas v Črničah. Dobimo se v
nedeljo ob 9. uri v cerkvi; prijavite se
na telefonsko številko 040 888 420,
kjer dobite tudi več informacij.
PRIPRAVA NA KRST
prvega ali drugega otroka
se začne v torek, 6. 11.
ob 20. uri v župnijskem
domu v Vipavi.
Do januarja je to zadnja
možna priprava.
MLADI
Dobimo se spet v petek ob 20. uri v
Kamnjah v kuhinji. Povej naprej.
ZAKONCI
Srečanje 1. zakonske skupine je v
petek ob 20. uri v Črničah.

DIAKON BLAŽ
se zahvaljuje vsem, ki ste v nedeljo
kakor koli pomagali na diakonskem
posvečenju bodisi s sodelovanjem pri
bogoslužju bodisi pri pogostitvi.

SREČANJE ZA STREŽNIKE
v Kamnjah bo v petek od
15.45 do 16.45.
Strežniki v obeh župnijah
se prijavite zaradi okvirnega števila za srečanje
strežnikov naše dekanije,
ki bo v soboto, 17. 11., v Vipavi, v gimnaziji od 9. do 13. ure. V zakristiji v
Kamnjah in Črničah si vzemite gradivo
za treniranje znanja za kviz.

HVALA
Ob zahvalni nedelji se skupaj z g. Aleksandrom Lestanom zahvaljujem za
vse vaše darove, za darovano bero, za

VEROUK IN OTROŠKI ZBOR
V petek je v Kamnjah verouk za 1. in 2.
razred skupaj ob 16. uri in hkrati vaje
za otroški zbor ob 16. uri v cerkvi.

SHOD V LOGU
Danes, 4. 11., od 14.
ure spovedovanje, ob 15. uri sveta
maša v Logu pri Vipavi. Vabljeni.

MLADNISKI CERKVENI PEVSKI ZBOR
iz Kamenj bo od petka do nedelje na
pevsko duhovnem vikendu v Logu
pod Mangartom. Pevcem želimo veliko
blagoslova pri skupnem bivanju.
SVETI PAVEL
Na praznik vseh svetih smo pri nabirki v obeh župnijah pri vseh mašah
skupaj zbrali: 2.070,09 €. Bog povrni
vsakemu za njegov dragoceni dar!
IZ ŠKOFOVE ZAHVALE
OB ZAHVALNI NEDELJI
S sedmerimi telesnimi deli usmiljenja
pomagamo mnogim
obubožanim in pomoči potrebnim, s sedmerimi duhovnimi
deli usmiljenja pa blažimo in rešujemo
različne notranje napetosti pri ljudeh in
med njimi.
Ob letošnji zahvalni nedelji se zato
najprej prisrčno zahvaljujem vsem
cerkvenim in civilnim ustanovam in
osebam, ki ste v preteklem letu posvečali svoje znanje in moči mnogovrstnemu delu za večjo pravičnost med nami.
Izpolnili ste besedo preroka Miheja, ki
pravi: »Bilo ti je razodeto, o človek,
kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe:
nič drugega kakor da ravnaš pravično,
da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s
svojim Bogom!« (Mih 6,8). Naj se zato
nad vami uresničuje Božji blagor: »Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti
nasičeni bodo« (Mt 5,6).
Najbolj kakovostno gorivo, s katerim
gre naprej vsak človek in vsaka človeška skupnost, tudi vsaka župnija in
vsaka škofi ja, pa je molitev, daritev,
žrtev. Pregovor pravi, da več naredi
ubožec za svojega dobrotnika kakor
dobrotnik za svojega ubožca, kajti
ubožec omogoča dobrotniku, da sploh
lahko opravlja dobra dela! Zato velja še posebna zahvala vsem skritim
molivcem in darovalcem, vsem boleh-

nim in prizadetim, vsem žalujočim in
preizkušanim, vsem priklenjenim na
posteljo in voziček in povsem odvisnim
od svojih bližnjih: Hvala vam za vaše
pričevanje, hvala za vaš zgled, hvala
za vaš uk!
msgr. dr. Jurij Bizjak, škof

VEČERI ZA STARŠE

Letošnja tema:
Uravnoteženo starševstvo
Vabljeni očetje in matere
vseh veroučencev. Vabljeni pa tudi drugi,
saj bo vsak lahko
dobil kaj dragocenega prav zase.
Župnijski dom v Kamnjah 10., 17. in 24.
novembra, vse tri sobote ob 20. uri
Kako živeti vedro starševstvo danes, sredi dnevnih obveznosti?
Me morda želi Kristus na novo
srečati prav v družinskih bojih,
padcih in negotovostih?
Lahko na novo odkrijem, da sem
lahko z veseljem oče, mati?
Večeri so namenjeni staršem in
vsem, ki si želite spoznati to plat
življenja, o njen razmišljati in si
ovrednotiti te najintimnejše vezi,
iz katerih smo stakni. Izpostavljene bodo teme o temeljih vzgoje in
starševstva, o odnosu do otroka, o
puberteti ... Prostor bo tudi za vaša
vprašanja. Povabite prijatelje, tudi
neverne, tudi od drugod.
Z nami bo s. Mateja Kraševec, specialistka zakonske in družinske terapije v Družinskem centru Sveta Gora.

