31. nedelja med letom, zahvalna

ponedeljek, 4. 11.,
Karel Boromejski,
škof

torek, 5. 11.,
Elizabeta in Zaharija,
starši J. Krstnika

3. 11. 2013
št. 42

sreda, 6. 11.,

Lenart,
opat
… pa ni
mogel
zaradi množice, ker je bil
majhne postave. Stekel je naprej in splezal
na divjo smokvo, da
bi ga videl, kajti moral
bi iti tam mimo. Ko je
Jezus prišel na tisti
kraj, je pogledal gor
in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol,
danes moram namreč
ostati v tvoji hiši.« In
takoj je splezal dol in
ga z veseljem sprejel.
Ko so to videli, so vsi
godrnjali in govorili:
»Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej
pa je vstal in rekel
Gospodu: »Gospod,
glej, polovico svojega
premoženja dam ubogim, in če sem koga
v čem prevaral, mu
povrnem četverno.«
Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to
hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on
Abrahamov sin. Sin
človekov je namreč
prišel iskat in rešit,
kar je izgubljeno.«
(Lk 19,3–10)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mkb 7,1–2,2.9–14
2. berilo: 2 Tes 2,16–3,5
evangelij: Lk 20,27–38

Kar je izgubljeno

četrtek, 7. 11.,

Srečal sem človeka, ki sem ga zadnjič videl pred leti kot
kaplan pri verouku. Takrat je veljal za izgubljenega mladeniča. Izogibali so se njega in njegove družine. Sedaj govori
z mano popolnoma drugačen. Miren in sijoč obraz. Povedal
mi je svojo zgodbo ...
Kdo ve, zakaj je nekdo tak, kakršen je? Kdo ve, zakaj
sam tolikokrat ravnam drugače, kot bi želel? Kdo ve, koliko
škode lahko naredimo, ko sodimo drug drugega po zunanjosti? Kdo ve, če Bog ne pošilja takih cestninarjev v naše
življenje z namenom?
Le Kristusov pogled vidi človeka v njegovi zgodovini, v
njegovi družini, otroštvu, prednikih. On vidi, zakaj plezamo vsak na svojo smokvo. On vidi, za kaj vse smo bili morda prikrajšani. In niti sami ne vemo, zakaj in kje vse smo
šibki. In niti sami ne vemo, zakaj včasih potrebujemo zunanjo moč, vpliv, nasilje ali ugled, da bi se vzdignili, ker smo
»majhne postave«. Bili so in še bodo zločinci, ker jih morda
nekdo v otroštvu ni zmogel ljubiti, ampak jih je rabil. Dokler
sam nisem ljubljen, drugega ne ljubim, ampak ga rabim.
In Kristus kljub množici to vidi. Človek se želi povzdigniti,
pa ne ve, da je to le divja smokva. Lahko imam moč in
ugled, a notranje drevo ne rojeva sadov.
Današnje cestninarje mi pošilja Bog, da me spomnijo na
cestninarja v meni. Tudi ta pleza. Starejši ko smo, bolj
smo v skušnjavi, da bi kar ostali na
tem drevesu, od daleč in na varnem. Preveč izkušenj imamo, da bi
še komu verjeli. Toda le on lahko
na tej smokvi vidi priložnost. »Sin
človekov je prišel iskat in rešit, kar
je izgubljeno.« Če v tvojem življenju ni nič izgubljeno, potem te Bog
žal ne more najti. Če je kaj izgubljeno, potem je pred tabo še veliko možnosti, da te najde in da tudi
ti splezaš dol.
župnik

obletnica posvetitve
koprske stolnice

petek, 8. 11.,
Elizabeta od Svete
Trojice, redovnica
sobota, 9. 11.,
Posvetitev
lateranske bazilike
10. 11.

32. NEDELJA
MED LETOM

KAMNJE ob 18.30
za duše v vicah,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
VRTOVIN ob 18.30
za †† Lozar,
Vrtovin 107
SKRILJE ob 18.30
za duhovne poklice,
p. n. Skrilje
KAMNJE ob 18.30
za † Felicijana Furlana,
Kamnje 2a, 1. obl.
VRTOVIN ob 18.30
za † redovnico Metko
Capuder, Vrtovin 78a

GOJAČE ob 18.30
za † Lenarta Črmelja,
p. n. darovalcev, Gojače

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo in priprošnjo,
Skrilje 56a
VRTOVIN ob 7.45
za † Jožico Caharija,
Vrtovin 121, 30. dan

ČRNIČE ob 18.30
za †† Mavrič,
Črniče 40, p. n. Črniče 78

Leon Veliki,
papež, cerkveni učitelj KAMNJE ob 10.30

za † Elja Cigoja,
Potoče 45, 1. obl.

ČRNIČE ob 18.30
za †† starše Črnigoj in
† Štefana Heraka, p. n. Črniče 17
MALOVŠE ob 18.30
za † Franca in †† starše Cigoj,
Malovše 30
ČRNIČE ob 18.30
za †† Tominc in Krkoč,
p. n. Bavec
RAVNE ob 18.30
za †† Avgusta in Marijo Čibej,
p. n. Ravne 16

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Eda in Anastazijo
Batič, p. n. darovalca
za župnijo

• PRIPRAVA NA KRST OTROKA, zadnja pred zimo, se začne v torek ob 20. uri v župnijskem domu v Vipavi.
• POPOLDNE V KAMNJAH V ponedeljek od 17. do 18. ure se v Kamnjah v učilnici nadaljuje program za
osnovnošolske otroke, ki ga Škofijska karitas vodi že dvanajsto leto. Pridi in poglej. Vabljeni tudi prostovoljci. Tokrat boste izdelovali ptičjo hranilnico. Kontakt: Tatjana Rupnik 041 762 029 ali pnc.karitas@gmail.com.
• SPREJEM NOVIH STREŽNIKOV bo v nedeljo pri maši ob 9.00 in 10.30. Ob tem spodbuda vsem strežnikom, da svoje delo opravljate z veseljem.
• PRVA ZAKONKSKA SKUPINA se dobi v petek, tokrat na domu v Vrtovinu po maši.
• MLADI se tokrat sami dobite na družabnem srečanju v Kamnjah v petek ob 19.30 v župnijski kuhinji.
• Ob zahvalni nedelji se oba z g. Aleksandrom Lestanom zahvaljujeva za vse vaše vidne in nevidne darove
ter podporo. V imenu vse župnije hvala vsem sodelavcem, ki skrbite za cerkve in druge zadeve v župnijah!
• Na vse svete smo pri svetih mašah za obnovo cerkve sv. Pavla v obeh župnijah skupaj zbrali 2.230,00 €.
Ob smrti redovnice Metke Capuder ste NAMESTO CVETJA za obnovo cerkve sv. Pavla darovali 100,00
€. Hvala za vaš dar!
• SVETOPISEMSKI MARATON bo od 15. do 17. 11. v cerkvi v Šturjah. Tudi letos se lahko prijavite za branje
skupine ali posamezniki, čim prej Danijeli na številko 040 172 400.
• Na voljo so dvd zgoščenke s filmskimi utrinki z romanja v Medžugorje, prispevek 5€ za krajšo in 7 € za
daljšo različico. Sporočite Bernardu Rijavcu na št. 041 566 992.
• DUHOVNA OBNOVA za člane župnijskih svetov je prestavljena na soboto, 16. novembra (od 9. do 13.
ure), vabljeni člani obeh svetov in drugi.

 Za konec

SVETOVANJE – Bralec kmetijskih nasvetov sprašuje: »Opešal mi je vid in na vrtu ne ločim dobro med tem, kaj
je povrtnina in kaj je plevel. Kaj mi svetujete.« Čez teden dni dobi odgovor: »Svetujemo vam, da na svojem vrtu
porujete vse od kraja. Kar bo ponovno zraslo, je plevel.«

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

