ponedeljek, 11. 11.,
Martin iz Toursa,
škof

KAMNJE ob 18.30
za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 38

GOJAČE ob 18.30
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

torek, 12. 11.,
Emilijan,
duhovnik

VRTOVIN ob 18.30
za dva †† Franca
Vodopivca, Vrtovin 58

ČRNIČE ob 18.30
za † Antona in †† Leban
p. n. Italija

sreda, 13. 11.,
Stanislav Kostka,
redovnik

SKRILJE ob 18.30
za † Stanka Lozarja,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 18.30
za † duhovnika Janka Krkoča,
p. n. Malovše 6

četrtek, 14. 11.,
Nikolaj Tavelić,
mučenec

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Bizjak,
Potoče 24

ČRNIČE ob 18.30
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4

petek, 15. 11.,
Albert Veliki,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.00
za † Pavla Bratina,
Vrtovin 17

RAVNE ob 18.30
za duše v vicah;
p. n. darovalcev

sobota, 16. 11.,
Marjeta Škotska,
kraljica

SKRILJE ob 8.00
za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15

ČRNIČE ob 18.30
za †† Podgornik,
Črniče 3

17. 11.

Samo ena sveta maša!

OD 7. URE TIHO ČEŠČENJE
(prostovoljci)

KAMNJE ob 8.30
po namenu,
Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 10.00
za † Albina Ušaja,
Črniče 56
za župnijo

33. NEDELJA
MED LETOM

Elizabeta Ogrska,
redovnica

PO MAŠI SKUPNA ADORACIJA
DO 12. URE

MOLITEV
za Cerkev na Slovenskem
Dobri Oče, Ti si vedno z nami.
Z nami si v našem hrepenenju, upanju in veselju.
Z nami trpiš, ko nas zagrinjajo trpljenje, stiske, bolečina in nemoč.
Z nami si v naši Cerkvi, ki jo ljubimo in Te zanjo prosimo.
Naj jo vedno spremlja tvoj Očetovski blagoslov,
da bo polnost življenja iskala in našla le v Tebi.
Naj se kot tvoj ljubljeni Sin daruje za vse ljudi, do bolečine.
Naj jo vodi tvoj Sveti Duh, da bo vedno bolj polna modrosti in milosti.
In naj jo spremlja ljubeča skrb naše nebeške Matere Marije,
da bo postala vedno bolj tvoja, vedno bolj sveta.
Amen.

 Za konec
VEGETARIJANSKI SHOD – »Dragi gostje,« začne svoj uvodni pozdrav gostitelj na večerji društva vegetarijancev.
»Ne bom imel dolgega govora. Raje kar začnimo jesti, da hrana na mizi ne ovene.«
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
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»Čigava bo
torej
ta
žena ob vstajenju,
kajti vseh sedem jo
je imelo za ženo?«
Jezus jim je rekel:
»Sinovi tega veka se
ženijo in možijo, tisti
pa, ki so vredni, da
dosežejo oni vek in
vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi
umreti ne bodo več
mogli; saj so enaki
angelom in so Božji
sinovi, ker so sinovi
vstajenja.
Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi
Mojzes v pripovedi
o gorečem grmu, ko
je imenoval Gospoda
›Bog Abrahamov,
Bog Izakov in Bog
Jakobov‹, Bog pa ni
Bog mrtvih, ampak
živih, kajti njemu vsi
živijo.«
(Lk 20,33–38)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mal 3,19–20a
2. berilo: 2 Tes 3,7–12
evangelij: Lk 21,5–19

Je Bog živ?
Te dni sem imel priložnost slediti eni od razprav o Bogu,
ki je v nebesih in ki dopušča trpljenje na zemlji. Pogovor
je bil namočen v precejšnjo mero napuha. In mi je bilo
kar hudo. Govoriti o Bogu, o trpljenju in o nebesih brez
ponižnosti je zelo nevarno. Naša misel mora biti najprej
v ognju prečiščena.
Med ljudmi v tem času srečujem toliko zlasti notranjega trpljenja. In najbolj me boli, ko je njihovo trpljenje
še večje, ker so nekje dobili povem zgrešeno predstavo
o nebesih, o Bogu in njegovi ljubezni do nas. Dnevi, ko
se dan krajša in se hitro stemni, v nas hočeš nočeš prebujajo misel na prihodnost in smrt. Lahko ostanejo podoba zatona, smrti, izgubljanja najdražjih pričakovanj ...
Sončni zahod je bil za duhovne očete od nekdaj podoba
gole usode, izgubljene preteklosti, žalostnega naravnega
poganstva.
Vsak večer, ko se odpraviš spat, je miniatura tvoje smrti. Kako pomembno je, da imaš zlasti v trpljenju resnično
in ne zgolj tostransko predstavo o večnem življenju.
Rojstvo na ta svet je od Boga dano, vendar naravno.
Smrt kot rojstvo v večno življenje pa ni le naravni prehod. Ne gre samo za nadaljevanje življenja duše
v nekem drugem stanju, gre za resnično
vstajenje. Tako resnično, kot je resnično Kristusovo telo po tistem enkratnem
velikonočnem jutru. Predstave vstajenja
si sami sebi ne moremo dati. Zato proti
nebesom z naše strani projiciramo film in
mislimo, da je to Božje življenje. Saduceji so s svojim filmom Kristusu dokazovali, da je vstajenje izmišljotina.
Kar priznajmo si, da nas je že večkrat obšla misel, da je tudi krščansko
vstajenje le tolažba, ki jo ljudje pač
potrebujemo. »Z nečim si moramo

ustvarjati upanje, da zlasti v stiskah
pač preživimo,« je pogosto neizrečena
ugotovitev naših misli in predstav. In
kristjani sami si največkrat niti ne upamo zares odpreti vprašanja vstajenja.
Odrinemo ga vstran, na čakanje. Prej
je treba rešiti še toliko reči v nas in zunaj nas, na tem svetu. Misel na vstajenje razumemo kot beg od resničnosti. Veljal bom za neodgovornega, zato
bom svojo vero raje še naprej živel le
»od te strani«.
Ne bom obsojen, če imam težave z
vero v večno življenje in vstajenje teles. Vendar je škoda, ker vera sama
ostaja le na tej strani. Jezus saducejem
in nam ne očita, ker nam manjka ta
»del« naše vere. Hudo je, ker nikoli v
življenju niso izkusili Božje moči. Hudo
je, ker Bog v veri ni živ, ampak je vera
ostala naš na strop predvajani film o
našem notranjem duševnem stanju.
Vendar so prav ti časi velika priložnost.
Ko se zdi, da vse propada in odteka, takrat se želi Bog človeku razodeti v resnični luči. Ko se podirajo opore, na katere smo bili navajeni, takrat Sveti Duh
naš film lahko zamenja z vero v »Boga
Abrahama, Boga Izaka, Boga Jakoba ...«
Ko se ti zazdi, da je že vse glavno odteklo in je življenje za tabo, takrat lahko
pri grobu srečaš Kristusa, ki ne bo več
le podoba iz otroštva, nujna tolažba,
eden izmed svetovnih mitov ...
Vera je dar. Vendar pred vprašanjem
Boga in nebes ostani ponižen. Odpri se
mu. Pusti se prečistiti, da se bo videlo,
česar ne moreš videti.
župnik

Obvestila:
DUHOVNA OBNOVA IN
SREČANJE ČLANOV ŽPS
Vsi tisti člani, ki vam uspe
stakniti čas, toplo vabljeni na duhovno
obnovo za člane naše dekanije, ki bo
v soboto, 16. novembra, v Vipavi v
Škofijski gimnaziji.

Okvirni dnevni red:

9.00 - zbiranje in predstavitev dneva,
9.15 - molitev v kapeli,
9.40 - avditorij: premišljevanje,
10.40 - delo po skupinah,
11.30 - odmor in kava,
12.00 - poročilo skupin, vprašanja, pogovor,
13.00 - sklep dneva – misel »za na pot«.

Med nami bo Ivan Likar, voditelj pastoralne službe v Kopru.
Pridi in poglej ter se napolni za naprej.

CELODNEVNO
ČEŠČENJE
V nedeljo bomo imeli v
Črničah letos prestavljeni dan češčenja Najsvetejšega zakramenta. To
je zaobljubljeni dan posvetitve župnijske cerkve. Hkrati bomo s tem češčenjem
simbolično sklenili leto vere, ki se sicer konča pred adventom. Vabljeni k
skupnemu češčenju po sveti maši.
Takrat si vzemimo do 12. ure čas vsi,
od otrok do starejših. Vabljeni k sodelovanju s petjem in molitvijo.
Češčenje začnemo ob 7. uri. V času
do 10. ure bo tiho češčenje. Zapišite
se na list pri vratih, da bo vedno vsaj
eden v tihi molitvi pred Najsvetejšim.
SVETOPISEMSKI
MARATON
Drugo leto zapored
bomo na Vipavskem
24 ur neprekinjeno brali in poslušali
Sveto pismo. Vabljeni na svetopisemski maraton od 15. do 17. novembra.
Tudi iz naših župnij ste se nekateri že
prijavili za branje. Če bi še kdo ¸2wželel naj sporoči Neli Remec iz Črnič 040
570 542 da se prijavite skupaj.
V petek vabljeni na začetek ob 19.00
v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, kjer nas bo s svojo besedo ob
spremljavi komornega zbora Ipavska v
branje pospremil g. škof Jurij. Spre-

govoril nam bo o Svetem Pavlu. V
procesiji bomo zatem odšli v cerkev v
Šturjah in tam začeli z branjem Svetega pisma, ki bo trajalo do 23. ure
v soboto. Zaključek maratona bomo
praznovali v nedeljo, 17.11., ob 15.00
s sveto mašo v šturski cerkvi. Ne vabimo ljudje, vabi Bog. Pridite, da vam
spregovori na srce.
MLADI
namesto mladinskega srečanja gremo v petek ob 19. uri v Ajdovščino in
doživimo na začetek svetopisemskega maratona.
SPREMENJEN URNIK NEDELJSKIH
MAŠ
V nedeljo bodite pozorni. V župniji Kamnje je samo ena maša – ob 8.30, v
Črničah ob 10. uri. Tudi tisti, ki prihajate običajno k drugi maši v Kamnjah,
lahko pridete v sosednjo župnijo. Nedeljska sveta maša bo tudi popoldne
v ob zaključku svetopisemskega maratona v Šturjah.
Vsi lepo vabljeni, da se odpočijete pri
skupni adoraciji ob sklepu leta vere.
V petek je maša v Vrtovinu prej zaradi svetopisemskega maratona.
STARŠI
(popravek!) od 4. do 7. razreda v
Črničah računajte na srečanje naslednji teden v ponedeljek, 18. 11. 19.
30 in starši od 4. do 6. razreda v
Kamnjah, v torek 19. 11. ob 19.30.
Lahko pridete v eno ali drugo župnijo.
BIRMANCI
po skupinah raziskujejo
vaške kapelice in druga
znamenja. Vabljeni, da
jim pri tem pomagate in jih
spodbujate.
Vsi, ki poznate kakršne koli
zgodbe o določenem znamenju, povejte jih, da bodo ostale.

V Črničah se birmanska skupina dobi v
petek ob 17. uri. Ura
je izjemoma spremenjena. Tudi druge
skupine se potrudite
za sodelovanje v skupini.
Birmanci računajte na duhovni vikend. Na Sveto goro gremo v petek,
22. novembra, pozno popoldne.
SVETA PISMA
Na voljo je še nekaj zelo priročnih
Svetih pisem z ovitkom in zadrgo po
ugodni ceni 22 evrov.
MAŠE ZA RAJNE
Ob prazniku vernih duš smo za svete
maše za rajne v obeh župnijah zbrali
820,50 €. Svete maše bodo opravljene v župniji in drugje.
HVALA
Pri nabirki za Svetega Pavla na vse
svete smo v obeh župnijah zbrali:
2.230,00 € (v prejšnjih oznanilih je
bila napaka). Hvala za velikodušne
darove!
MOLITEV ZA CERKEV NA SLOVENSKEM
Svet katoliških laikov daje pobudo, da
skupaj molimo za Cerkev v naši domovini. Vabljeni, da molitev na podobicah molimo med tedenskim bogoslužjem pred mašo ali po obhajilu.
KIP FATIMSKE
MARIJE ROMARICE
je sklenil pot v Gojačah in ta
teden začenja pot po domovih v Malovšah.

