Nameni svetih maš:
ponedeljek, 21. 10., KAMNJE ob 19.00
Uršula,
v zahvalo,
devica, mučenka
Kamnje 48

GOJAČE ob 19.00
za † Jožefa Rebka in
†† Podlogar, p. n. Gojače 40

torek, 22. 10.,
Janez Pavel II.,
papež

VRTOVIN ob 19.00
za † Milana Cigoja,
Vrtovin 12

ČRNIČE ob 19.00
za †† Markuža in Ostrouška,
p. n. Črniče 78

sreda, 23. 10.,
Janez Kapistran,
duhovnik

SKRILJE ob 19.00
za †† starše Rustja,
Skrilje 23

MALOVŠE ob 19.00
za †† Antona in Hermino
Mladovan, p. n. Malovše 31

četrtek, 24. 10.,
Anton Marija Claret,
redovnik

KAMNJE ob 19.00
za †† Rustja,
Potoče 52

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

petek, 25. 10.,
Krizant in Darija,
mučenca

VRTOVIN ob 8.00
za duše v vicah,
Vrtovin 89

RAVNE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

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

ni svete maše

od 17. do 18. ure spovedovanje

Premik ure
na sončni čas.
27. 10.

KAMNJE ob 7.45
za † Stanka Lozarja,
Vrtovin 98

30. NEDELJA
MED LETOM
žegnanjska
Sabina Avilska,
mučenka

(Jožko Tomažič)

ČRNIČE ob 19.00
za † Jožico Caharija,
p. n. Črniče 12

KAMNJE ob 10.30
po namenu,
Potoče 24

ČRNIČE ob 9.00
v čast Materi Božji v zahvalo
za 40 let duhovništva v
Črničah, p. n. darovalcev

Pred nami je:
•
•
•
•
•

nedelja, 3. 11., zahvalna nedelja, praznovanje jubilantov v Črničah;
torek, 5. 11., začetek priprave na krst;
sobota, 9. 11., dekanijska duhovna obnova za župnijske svete;
nedelja, 17. 11., celodnevno češčenje ob zaključku leta vere v Črničah;
petek, 22. 11., duhovni vikend za birmance.

 Za konec
PRI MAŠI – Starejši par sedi pri maši. Žena se nagne k možu in mu pravi: »En tak tih prdec mi je ušel. Kaj
naj naredim?« Mož ji odgovori: »Zamenjaj baterije v slušnem aparatu!«
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

29. nedelja med letom, misijonska

20. 10. 2013
št. 40

Povedal jim
je še
priliko,
kako morajo vedno
moliti in se ne naveličati. ...
Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam
pri sebi: ›Čeprav se
ne bojim Boga in se
ne menim za človeka, bom tej vdovi,
ker me nadleguje,
vendarle pomagal
do pravice,da me ne
bo kar naprej hodila nadlegovat.‹«
In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj
pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo
pomagal do pravice
svojim izvoljenim,
ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar
odlašal? Povem vam:
Hitro jim bo pomagal
do pravice. Toda ali
bo Sin človekov, ko
pride, našel vero na
zemlji?«
(Lk 18,1.4–8)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 35,12–18
2. berilo: 2 Tim 4,6–8.16–18
evangelij: Lk 18,9–14

In se ne naveličati
Nekdo mi je pomenljivo potožil: »Toliko veselja sem čutil
do življenja, ustvarjanja, vzgoje otrok ... Sedaj pa se borim z naveličanostjo. Še najbolj sem se naveličal samega
sebe, nenehnih padcev, trdnih sklepov, čakanja, da bo
nekoč bolje ...«
V resnici se lahko naveličamo prav tega, kar nam je nekoč prinašalo veselje. Lahko se naveličam žene, moža,
hrane, prostora, odnosov ... Danes je to postalo kar velika duševna težava. Vsa porabniška in medijska industrija odkriva naše potrebe po »ne-naveličanju«. Zato je
potrebna debela plast hrupa. Hrup mora vsak dan sproti
pokrivati notranje trpljenje človeka, da v tem izpraznjenem svetu sploh preživi.
Misijonska nedelja, misijoni so odgovor na beg pred naveličanostjo. Kaj vse si je človek že izmislil, da bi ji ubežal.
Sovraštvo in vojne so odgovor na nepravilno potešitev srca.
Žival se ne more naveličati, tako kot se človek. Zakaj?
Žival ni ustvarjena po Božji podobi, človek je. Človek je
ustvarjen iz ljubezni in za ljubezen. Odnosi so za nas hrana. Potrebuješ jo vsak dan sproti. Obleka, jed in čutna
zadovoljitev zato ne traja dolgo, potrebuješ nekaj več.
Premalo je reči, da potrebuješ odnose. Da bi pregnal naveličanost, je treba biti v odnosu.
Tako rad bi vsakemu izmed vas dal vsaj zaslutiti, kaj
je molitev. Je resničen zaklad.
Resnična molitev je odgovor na
najgloblje potrebe, ki jih nosiš s
seboj. Toda treba je začeti, kar
začeti! In Jezus pove zelo jasno,
zakaj ne začnemo zares moliti.
Če povsem posvetni ljudje znajo
biti vztrajni in veliko dosežejo,
se kristjani pri molitvi ne premaknemo, ker še nimamo dovolj vere. Tudi iz svoje izkušnje

vam lahko potrdim, da je to prva in
daleč največja ovira. Naredil sem veliko trdnih sklepov. Toda dokler nisem
začel verjeti, da je Kristus resnično z
mano, se nisem začel zares pogovarjati z Bogom vsak dan. Saj se trudimo
živeti »po veri«, toda čisto na dnu še
vedno ne verjamemo, da je Bog dober,
da je že z nami in da si on želi pogovora z nami.
Izgovor, da nimamo časa, je povsem
neresničen. Molitev ni vprašanje časa,
ampak vprašanje ljubezni. Ko ni vere,
ni odnosa in ljubezen ne steče. Taka
molitev je napor, prej ali slej se ob njej
utrudim. Lahko sem na kup znesel veliko zelo kakovostnih drv, nisem pa našel ognja, da bi jih prižgal. Tako je z
molitvijo, ki jo še razjeda naveličanost
in še ne verjame v živega Boga. Naravna religija v nas se trudi, da bi prišla k Bogu, vera nasprotno pusti Bogu,
da lahko pride. Z »religiozno« molitvijo začenjam pri sebi, z verno molitvijo
začnem pri Bogu.
Jezusov klic prav na misijonsko nedeljo »Vendar ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« sploh ni namenjen »drugim«. Namenjen je nam,
ki poslušamo. Ali bo v nas, že krščenih,
še našel ogenj? Ali bo še našel vero ali
samo naravno religioznost? »Vera vernih« bo pregnala naveličanost. Začelo
se bo nevidno v tebi, videlo se bo pri
drugih. To je misijon!
župnik

Obvestila:
TERČELJEV SHOD
danes popoldne vabljeni
v Log, ob 15. uri skupna
molitev, ob 16. uri sveta maša.
Ob 15. uri tudi v Komnu letošnje osrednje misijonsko srečanje s sveto mašo.
ŽUPNIJSKI SVET
v Črničah se dobimo v ponedeljek ob
20. uri. Srečanje bo trajalo do 21.15.

VEROUČENCI - SPOVED IN OGLED FILMA
V tem tednu veroučenci
pridete brez zvezkov in
nalog, imeli bomo spoved (bližajo se počitnice
s praznikom vseh svetih)
in skupni ogled filma.
Potrudite se za oboje.
Za nižje razrede (1. do 5. razred, najmanjši pridete k ogledu filma):
V četrtek v Črničah ob 15.45 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled filma v učilnici.
V sredo v Kamnjah ob 15.00 spoved v
cerkvi, ob 15.45 ogled filma.
V četrtek v Kamnjah ob 16.30 samo
ogled filma.
Za višje razrede (6. do 9. razred):
v torek v Črničah ob 15.15 v cerkvi spoved, ob 16.00 ogled filma v učilnici.
V torek v Kamnjah ob 16.30 spoved v
cerkvi, ob 17.00 ogled filma.
V sredo v Kamnjah ob 16.30 spoved v
cerkvi, ob 17. uri ogled filma.
Če nikakor ne morete priti k svoji skupini, lahko pridete k drugi v eni ali drugi
župniji.
VEČER Z GOSTOM ZA STARŠE BIRMANCEV
Starši, potem ko
ste svojim otrokom simbolično izročili Sveto pismo,
je v tem tednu, kot
smo se dogovorili,
srečanje za vas. Benjamin Siter nam bo
prikazal moč Svetega pisma za vsakdanje
življenje. Prav starši v teh časih najprej
zase potrebujete največ duhovne moči in
pristne hrane.
Srečanje za starše obeh župnij skupaj v
četrtek že ob 19.30, takoj po maši.
Lepo vabljeni tudi drugi, ki vas zanima.
oulj,bn
SPOVED PRED VSEMI SVETIMI
Pred žegnanjsko nedeljo in vsemi svetimi V bo v Črničah priložnost za spoved,
čeprav bo letos celodnevno češčenje izjemoma prestavljeno v novemeber.
V soboto od 17. do 18. ure bo spovedoval Jožko Tomažič.
Možnost za sveto spoved bo še naslednji
teden pred svetimi mašami. Poskrbimo
za Božje življenje v sebi in podarimo sebi
ali rajnim tudi popolni odpustek ob prihajajočem prazniku.

MLADI - KAKO JE, KO SE POROČIŠ
V petek ob 20. uri je spet mladinsko
srečanje z gostom v Kamnjah. Gosta
srečanja bosta Urban in Katja Kobal:
Kako je, ko se poročiš? Povej naprej.
PODAJ MI ROKO
Mladi in bratje kapucini iz Vipavskega Križa tudi letos vabijo na srečanje Podaj MI
Roko, v soboto, 26. 10., v samostanski cerkvi. Ob 18. uri sveta maša, sledi
pričevanje gledališke igralke Milade Kalezić, nato molitev s pesmijo in besedo.
STREŽNIKI
so se na dekanijskem srečanju lepo odrezali: najprej in predvsem z dobro voljo, veseljem in udeležbo, potem pa še
z osvojenim pokalom in skupnim prvim
mestom v tekmovanju iz znanja in spretnosti. Čestitamo!
Novi strežniki boste sprejeti v nedeljo,
10. novembra. Sporočite, če se želi še
kdo pridružiti.
MOLITEV ZA BIRMANCA
Le nekaj se vas je odločilo za osebno
molitev za enega izmed birmancev. Kar
veliko jih še čaka. Vabljeni, da pridete po
podobico.
SVINČNIK ZANJ
V nedeljo bo v Ajdovščini zelo zgovoren
in odmeven muzikal o materi Tereziji v
dvorani prve slovenske vlade ob 16. in
ob 19. uri. Na to predstavo še posebej
vabimo birmance, zato sporočite do torka, da poskrbimo dovolj rezerviranih
mest.
Vstop je prost, vaši prostovoljni prispevki bodo namenjeni skladu Karitas vipavske dekanije za pomoč ljudem v stiski.
ZAKONSKI JUBILANTI V ČRNIČAH
Zakonci, ki imate letos 5.,
10., 15. ... obletnico poroke, že sedaj vabljeni, da se
pridružite skupni zahvali za zakonsko
zvestobo ob okroglih jubilejih. V Črničah
bomo praznovali na zahvalno nedeljo,
3. novembra, dopoldne.
Zgolj zaradi števila sporočita, da prideta. Prijavita se lahko župnijski karitas
na telefon 040 888 420 ali julijanabric@
gmail.com ali na župnijski e-naslov.

KARITAS: MANJŠA SVEČA,
ZA SOČLOVEKA SREČA
Pred 1. novembrom bodo sodelavci Karitas ponudili okolju prijazne,
manjše sveče z motivom (angel, sv.
Frančišek, križ, plamen). Nabavna
cena sveče je 70 centov, vse, kar
bomo dobili več, bo namenjeno ljudem v stiski v domačem okolju. Našim rajnim pomagamo z molitvijo in
dobrimi deli. Sveče so od te nedelje na
voljo v obeh župnijskih cerkvah.
BUČE ZA PRVI NOVEMBER
Nekatere modne običaje velikokrat pasivno sprejemamo, morda tudi zato, ker nam
o tem nihče ni dal potrebnega znanja.
Za kristjana
se res ne spodobi,
da bi v
j
p
teh dneh na
okna postavljal
buče. Čeprav
v njih gori luč,
so čisti poganski simbol. Vrh
vsega običaj
korenini celo
v satanizmu,
tako da stvar za kristjane nikakor ni le
nedolžna modna muha. Posebno je lahko
nevarno, če krščeni v pogansko obredje
brez vsakršnega premisleka vpeljujemo
celo otroke.
Danes je že tako veliko otrok žrtvovanih zaradi neodraslosti odraslih. Zakaj bi
klicali na dan magične simbole, ki so bili
nekoč že povezani z žrtvovanjem ljudi?
Pomislimo, koliko lepih navad je krščanstvo rodilo za praznika vseh svetih in
vernih duš. Ljudje so se marsikje obiskovali, otroci od hiše do hiše vahtali (prosili
za suho sadje in druge darove), mladi in
stari v cerkvi molili za verne duše, možje
in žene pomagali pri dolgem večernem
zvonjenju … in sploh delali dobra dela za
duše v vicah.
Noč čarovnic je res noč. S krstom smo
se izrecno odpovedali vsakršnim delom
teme. Le zakaj bi temo klicali nazaj, ko
pa bodo mladi v tem svetu še kako potrebovali luč? Zakaj bi se vrteli v krogu?
Podajmo se rajši na pot, ki pelje proti
razsvetljenemu domu.
Ne kličimo v naše domove prekletstva in
duhovne smrti. S takim ravnanjem krščeni ne okužimo le sebe, ampak duhovno noč prenašamo tudi na otroke.

