
BIOLOGIJA – Učiteljica biologije vpraša Janezka: »Ali mi znaš povedati vsaj en primerek iz 
vrste sesalcev, ki je brez zob?« »Seveda! To je moj nono.«
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ponedeljek, 9. 12.,
Valerija,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Viktorijo Črmelj, 
Kamnje 46, 8. dan

GOJAČE ob 16.30
za †† Lenarta in starše Jožefa 
in Karolino Čermelj, Gojače 36

torek, 10. 12..,
Evlalija,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Slavko Gerželj, 
Vrtovin 73, 1. obl.

veroučna maša

ČRNIČE ob 16.30                                  
za †† starše Ušaj in Mohorčič,
p. n. Črniče 56

sreda, 11. 12.,
Damaz l.,
papež 

SKRILJE ob 19.00
za † Zdravka Rustja, 
Skrilje 71c
od 18.30 možnost za spoved

MALOVŠE ob 16.30    
za duše v vicah,
p. n. Kamnje

četrtek, 12. 12.,
Devica Marija 
iz Guadalupe

KAMNJE ob 19.00
za † Dušana Lozarja
in po namenu, Vrtovin 25a

RAVNE ob 16.30    
za vse ††, p. n. darovalcev
ni večerne adoracije

petek, 13. 12.,
Lucija,
devica in mučenka

VRTOVIN ob 8.00
za † Vikco Lozar, 
Vrtovin 89
od 7.30 možnost za spoved

ČRNIČE ob 16.30
za † Marjana in vse †† Fišer, 
p. n. Črniče 24

sobota, 14. 12.,
Janez od Križa,
duhovnik

SKRILJE ob 19.00
v zahvalo, Skrilje 77
od 18.30 možnost za spoved

ČRNIČE ob 16.30
za † Danilo in vse †† 
Podgornik, p. n. darovalca

TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA
15. 12.,
bl. drinske mučenke

KAMNJE ob 7.30                              
za † Alojza Bajca, Potoče 5
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Albina in Albino Ušaj, Črniče 52
KAMNJE od 9.30 adventna spoved (brat kapucin)

KAMNJE ob 10.30    
za † Viktorja Nusdorferja, Vrtovin 26a

 Za konec

V Očetovi hiši

Ko je pri-
šel k njej, 
je rekel: 
»Pozdra-
vljena, mi-
losti polna, 
Gospod je 
s teboj!« 
Pri teh be-
sedah se 
je prestra-
šila in je 
razmišlja-
la, kaj naj 
pomeni ta 
pozdrav. 
Angel ji je 
rekel: »Ne 
boj se, Ma-
rija, kajti 
našla si 
milost pri 
Bogu. Glej, 
spočela 
boš in ro-
dila sina, 
ki mu daj 
ime Jezus. 
(Lk 1,28–31)

8. decembra 2019

št. 49/19

Brezmadežno spočetje Device Marije

Odlomki Božje 
besede na 
naslednjo 
nedeljo:
Iz 35,1–6.10
Jak 5,7–10
Mt 11,2–11

Papež Frančišek je lepo razložil: Kristjan brez Marije je siro-
ta. Tudi kristjan brez Cerkve je sirota. Kristjan potrebuje ti dve 
ženi, materi, devici: Cerkev in Marijo. Žena, devica in mati.

Ta teden vas vabim, da na deščico za hlev vtisnete nekaj od 
svojega krsta. Pogovarjal sem se z duhovnikom, ki spremlja 
kristjane, ki odrasli sprejmejo krst. Z leti vidi, kako so deležni 
boja, kako se vanje še vedno na razne načine zaletava hudič. 
On ve, da smo s krstom iztrgani iz teme, iz osame, da smo se 
rodili za drugačno življenje. Ve, da tega ne bo nikoli več dele-
žen, od tod taka jeza in nevoščljivost krščenim.

 Luč na adventnem vencu spominja tudi na luč, ki so jo pri-
žgali pri krstu. »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!«
Bog v Mariji že naredi to, kar bo pozneje naredil pri našem 
krstu. To je zgovornost tega pomembnega praznika. Krst ni 
mrtev datum. Ni spominek. Ni darilo otroku, potem pa se bo 
že sam odločil.

 Pri krstu nas nekdo rodi. Ne morem se roditi sam. Marija je 
živela to izkušnjo. Mi je ne okušamo tako, jo pa živimo v veri.

 Marijino brezmadežno spočetje je najlepši primer, da razlo-
žimo krst. Pri krstu smo odrešeni, ne da bi za to kaj naredili. 
Z Jezusom smo se znašli v Očetovi hiši. In v isti sapi smo že 

poklicani in poslani. Kakor Marija.
 Krst ni vstopnica ali vozovnica za v žep, da 
jo boš na koncu pokazal. Cerkev ni carin-
ska postaja, je Očetova hiša, pravi papež. 
S krstom te Bog v Jezusovem telesu vklju-
či v večjo zgodbo. Bog je v Jezusu začel 

Cerkev. Mi krščeni pa smo poklicani, da do 
konca sveta iz te stavbe delamo dom. Dom 

za mnoge. Ne rešitve zase.
Človek je jedel z drevesa. Kristus je zato po-

stal hrana. Da bi »jedli« njega, ne pa se polnili 



Po tej poti Sve-
ti Duh resnič-
no zida dom iz 
našega življenja. S krstom nas že 
vključuje v drugačen način biva-
nja, ki ga bomo živeli vso več-
nost. 

ADVENTNA SPOVED
v Kamnjah bo 
prihodnjo, tretjo 
adventno nede-
ljo, od 9.30 dalje. 
Spovedoval bo 
eden od bratov 

kapucinov. V Črničah bo spove-
dovanje 21. in 22. decembra. V 
Logu bo celodnevno spovedovanje 
v sredo, 18. decembra.

Marijo je Bog vnaprej 
pripravil. V tem tednu 
na deščico zapišite 
ali upodobite: dan, 
datum svojega krsta, krstne 
dneve družinskih članov. Če 
ne veste na pamet, poiščite, se 
pozanimajte ali pa zapišite ime 
vašega krstnega zavetnika, 
lahko tudi kakšen simbol, s 
katerim ga upodabljajo.
V tem tednu se spomnimo, kaj 
vse nam je že dano. Do vere ne 
moremo priti sami. Roditi se ne 
moremo, tudi krstiti se ne mo-
remo sami. Kaj vse nam je že 
vnaprej dano po drugih, po sku-
pnosti Cerkve, po zakramentih …  
Tudi to lahko z besedo ali simbo-
lom zapišemo na deščico.

z naravo. Da bi se trudili izpopolniti 
samega sebe. Tako je krst povezan 
s sveto mašo. Božji Sin se je rodil 
v živalskih jaslih. Tam, kjer se živali 
hranijo. Da mi ne bi bili kakor žival 
v sedanjem potrošništvu. Sodobno 
poganstvo je kakor jasli, kamor ho-
dimo polnit svoje potrebe.

župnik

Nekaj namigov za ta teden
Za otroke in mlade: premagaj lenobo, 
vstani s kavča (papež Frančišek mla-
dim), poglej okoli sebe, ugasni televi-
zor, odloži mobitel. Bodi bogat in podari 
malo svojega časa sošolcu, prijatelju, 
sosedu, bratu, sestri. Povabi starše, da 
se skupaj igrate. Pojdi zvečer med te-
dnom k sveti maši. 
Ali pa stopi do sošolca, ki je prišel iz 
tuje dežele, ne zna niti jezika in se še ni 
dobro vključil. Lahko postane tvoj prija-
telj. V njem je Je-
zus, ki te bo vesel.
Za odrasle:
mogoče opaziš, 
da se je brat, sin 
v že tako obču-
tljivih letih zaprl 
vase, da se počuti osamljenega, nera-
zumljenega. Lahko previdno pristopiš, 
ga poslušaš, razumeš? Mu podariš upa-
nje? Mogoče pa je kakšen sodelavec ali 
sodelavka, ki je od drugod, druge vere 
... Pristopi in se pozanimaj, kako živi.
Ali v vasi živi kdo, ki govori drug jezik  in 
je malo zapostavljen. Najdi priložnost, 
spregovori z njim in mu daj občutek 
sprejetosti. V njem boš sprejel Jezusa 
in tvoj dom bo postal večji, ne boš ujet 
v decembrski pritisk časa.

VEROUK
je reden do 4. adventne nedelje. 
Veroučna maša ta teden v torek
v Vrtovinu.

PEVSKE VAJE
za otroke in mlade
v Kamnjah v petek
ob 17.30. 

STAREJŠE IN BOLNE
obiskujem v Kamnjah ta petek do-
poldne. V Črničah teden kasneje.

MLADI
v petek je drugi del šole 
za animatorje. Ni mladin-
skega srečanja. Vabljeni 
na vikend »Vstani in jej« 
(od 18 do 35 let) na Sve-

to Goro od 20. do 22. decembra. 
Prijave na feg.slovenia@gmail.com

SRCE SLAVLJENJA
Maša in adoracija s petjem in 
molitvijo v soboto, 14. 12. ob 
18.30 v cerkvi v Šturjah. 

ADVENTNI VEČER
V četrtek, 12. decembra, ob 20. 
uri v škofi jski gimnaziji; gost bo 
Slavko Rebec s temo 
»Odrinimo na globoko – otroci in 
mladi v družini«.

JASLICE
Vabljeni, da v okoli-
ci cerkve na Svetem 
Pavlu postavite svoje 
jaslice.
HVALA
vsem, ki ste pripravili miklavže-
vanje v obeh župnijah. Še pose-
bej katehistinjam in drugim, ki 
ste Miklavžu pomagali.

Iz nagovorov 
papeža Frančiška
3. decembra 2019

Odrešitev, razodetje, Božja priso-
tnost v svetu se tako začne; vedno 
je tako. Božje razodetje se zgodi 
v majhnosti. Majhnost: bodisi po-
nižnost bodisi … mnogo stvari, a v 
majhnosti. Veliki se predstavljajo 
kot močni.
Pomislimo na Jezusovo skušnjavo v 
puščavi, kako se je satan predstavil 
močan, gospodar vsega sveta: 'Jaz 
ti dam vse, če ti …' A Božje stvari 
začnejo poganjati iz enega semena, 
kot majhne. Jezus govori o tej majh-
nosti v evangeliju.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Viktorije Črmelj ste v 
Kamnjah namesto cvetja zbrali in 
darovali za obnovo zvonika 470 €. 
Hvala svojcem in darovalcem.

NABIRKE
V nedeljo smo za potrebe škofi jske 
in dekanijske Karitas zbrali in oddali 
naprej 308,21 v Črničah in 433,50 v 
Kamnjah. Hvala vsem darovalcem.
Na tretjo adventno nedeljo in na bo-
žič bodo nabirke namenske, za zvo-
nik in za okna.

SKRB ZA BRANJE – NAROČNINE
Naročnine lahko poravnate do  kon-
ca januarja.
Družina – 112,42 €, če plačamo do 
konca januarja 2020, po tem datu-
mu 119.60 €
Ognjišče – 33,50 € (naročniki po po-
šti pa 34,30).


