ponedeljek, 13. 12. KAMNJE ob 18.00
Lucija,
za †† starše Batagelj,
mučenka
Kamnje 8
torek, 14. 12.
Janez od Križa
duhovnik

sreda, 15. 12.
Marija di Rossa
redovnica
četrtek, 16. 12.
b. devetdnevnica
David, kralj

petek, 17. 12.
b. devetdnevnica
Viviana, opatinja
sobota, 18. 12.
b. devetdnevnica
Vunibald, misijonar
19. 12.
ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA

VRTOVIN ob 18.00
za † Vekoslava in Gabrijelo
Čermelj, Vrtovin 89
SKRILJE ob 18.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9
KAMNJE ob 18.00
za †† Albino in Antona
Nevredna, Vrtovin 26a
VRTOVIN ob 18.00
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11
SKRILJE ob 8.00
30. dan za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15
KAMNJE ob 7.45
za † Alojza Bajca,
Potoče 5, 1. obl.
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko, Potoče 2
praznovanje zak. jubilantov

GOJAČE ob 18.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Gojače 30
ČRNIČE ob 18.00
za pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
MALOVŠE ob 18.00
za †† Verico Črmelj
in njene starše
ČRNIČE ob 18.00
za pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
RAVNE ob 18.00
za † Stanka Slejka,
p. n. Ravne 10a
ČRNIČE od 16.30 adventno
spovedovanje, ob 18.00 maša
za †† sestre Krkoč
ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra,
Črniče 70f
za župnijo

Spovedovanje po župnijah Vipavske dekanije v adventu:
Vipavski Križ, pon., 20. 12., od 16.30 do 17. ure v
samostanski cerkvi,
torek, 21. 12, od 18. ure do 19.30 v samostanski cerkvi

Šturje, torek, 21. 12., od 16. do 19. ure
sreda, 22. 12., od 16. do 19. ure
četrtek, 23. 12., od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

Lokavec, petek, 17. 12.,

od 15. ure do 18.30
sobota, 18. 12., od 7. ure do 8.30

Ajdovščina, Stomaž, nedelja, 19. 12., od 14.00 do 17.00
Ajdovščina, petek, 24. 12. 6.00 do 12.00 in 4.00 do 17.00
V Ajdovščini pa še vse večere pred mašo, ki je ob 18.30

Podraga, petek, 17. 12., od 16. ure dalje

Log pri Vipavi, sreda, 22. 12., od 9. do 12. ure in

Podnanos, petek, 17. 12, od 16.30 dalje

Vipava, petek, 17. 12. od 15. do 18. ure

sobota, 18. 12, od 16. ure dalje

od 14. do 18. ure

sobota, 18. 12, od 16.30 dalje

sobota, 18. 12, od 15. do 18. ure

Vrhpolje, sreda, 15. 12., od 8. do 11. ure in od 15. do

Budanje, sobota, 18. 12, od 7.30 do 11. ure in od 15. ure

18. ure v obeh cerkvah; nedelja, 19. 12., od 14. do 17. ure

do 17.30

Otlica, nedelja, 12. 12., od 14. do 17. ure

Col, petek, 17. 12, od 16. ure dalje

Podkraj, četrtek, 16. 12., od 16. ure dalje

Slap, nedelja, 19. 12. od 15.30

 Z a konec
UČENJE – Janezek opazuje župnika, kako popravlja plot. »Ali bi se rad česa naučil?« ga
vpraša duhovnik. »Ne, le zanima me, kaj reče župnik, ko se udari po prstih!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.crnice/kamnje@rkc.si; www.kamnje.net
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. adventna nedelja, 12. december 2010
Tisti čas je
Janez v ječi
slišal o Kristusovih delih in ga je po
svojih učencih, ki jih je
poslal k njemu, vprašal:
»Ali si ti tisti, ki mora priti,
ali naj čakamo drugega?«
Jezus jim je odgovoril in
dejal: »Pojdite in sporočite
Janezu, kar slišite in vidite:
slepi spregledujejo, hromi
hodijo, gobavi so očiščeni,
gluhi slišijo, mrtvi vstajajo,
ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se
ne spotakne nad menoj.«
Ko so ti odšli, je Jezus začel
množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v
puščavo? Trs, ki ga veter
maje? Ali kaj ste šli gledat?
Človeka, mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli
gledat? Preroka? Da,
povem vam, več kot
preroka. (Mt 11,2—9)
Odlomki Božje besede
prihodnjo nedeljo:
1. berilo: Iz 7,10—14
2. berilo: Rim 1,1—7
evangelij: Mt 1,18—24

Pozimi se hrani korenina
Zadnje dni smo – kar se vremena tiče – v
glavnem potrpežljivo čakali, kdaj bo konec
dežja in vlage. Na to sem se spomnil ob nedeljskem berilu, kjer tokrat apostol Jakob zakliče: »Bratje, potrpite do Gospodovega prihoda! Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad
zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme
zgodnjega in poznega dežja.« Čeprav smo ga
imeli letos preveč, je dež vendar podoba tega,
da je treba v življenju tudi čakati, da smo kljub
tipkovnicam, računalniškim zaslonom in trgovinskim centrom odvisni, da vsega le ne vidimo
in ne moremo obvladati.
»Pozimi se hrani korenina,« je zapisal sveti Avguštin. Ves advent, še posebej pa devetdnevnica, je čas, ko naj bi se v nas utrjevalo
vse tisto, kar se ne vidi, naše korenine. Umetno razsvetljeni in okrašeni december nas želi
zvabiti ven. A duhovno je nevidno, notranje. Je
skrivnost rojstva. Otroka še ni, a je že tu. Morda
so učenci Janeza Krstnika podvomili, Jezusov
nastop ni bil dovolj viden. Morda je tudi Janeza
začel najedati dvom. A tudi sam sem se že tolikokrat prepričal, kako je Bog velik, največkrat
ravno takrat, ko »ga najbolj ni«. Še kako
nam je potreben advent. Zelo malo bi napredovali, če bi preveč
in prekmalu videli.
Res vas vabim, da
sami prepoznate
v svojem adventu
vsaj štiri reči,

po katerih želi nahraniti vašo notranjo
korenino.
Dopušča preizkušnje. Vprašanje, s
katerim je Janez Krstnik poslal učence k
Jezusu, morda kaže ravno na to, da ga
je Bog obiskal z notranjo temo, s svojo
odsotnostjo. Ali ne pošlje tudi nam kdaj
obdobja, ko se nam zdi, da Ga sploh več
ne čutimo, da je vse skupaj le slepilo?
»Ali si ti tisti ali naj čakamo drugega?«
Škoda, ker se takrat veliko ljudi začne
oddaljevati, namesto da bi ga ravno zaradi njegove odsotnost še bolj vneto iskali. V preizkušnji se človek lahko najbolj
zbliža z Bogom.
Bog nam pošilja glasnike, konkretne
ljudi, ki si upajo biti drugačni in oznanjati besedo, ki ne more biti priljubljena in
gre proti trenutni miselnosti sveta. Kdor
je noseč, rodi. Ljudje, ki nosijo Boga, ne
morejo, da ne bi oznanjali.
Pošilja nam tudi druga znamenja, večje ali manjše čudeže, ki jih je v vsakem času dovolj, da človek lahko hrani
in ohrani vero, da je Bog živ in navzoč.
Bog nas pusti čakati. Obrezovanje
nadzemnih delov je včasih potrebno, da
se utrdi korenina. Poljedelec ne more izsiliti pridelka, dež ali sneg je treba čakati, nosečnica ne more in ne sme ničesar
prehitevati. V adventu je tudi Cerkev v
času nosečnosti. Zato ne prehitevajmo.
Hranimo to, kar se ne vidi. Zaupajmo
v to, kar se ne da izsiliti in se lahko le
rodi. In prav to je najlepše.
župnik

OBVESTILA:

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV V
KAMNJAH
Župnijska karitas v Kamnjah vabi
zakonske jubilante k zahvalni sveti
maši v nedeljo, 19. decembra, ob
10.30. Pri maši bo blagoslov zakoncev. Skupaj se bomo zahvalili za vse
prejete darove v vaših zakonih in
družinah. Po maši bo agape, druženje v župnijski
dvorani.
Če obhajate letos
10, 20, 25, 30, 40,
50 ali več let zakonskega življenja,
lepo vabljeni. Morda vsi niste prejeli vabila, zato vabljeni vi. Povabite
tiste, ki imajo obletnico, pa niso dobili
vabila ali pa še zbirajo korajžo. Jubilanti, pridite v prve klopi, ki so rezervirane za vas.
ZAČETEK BOŽIČNE
DEVETDNEVNICE
V četrtek v obeh župnijah začenjamo
božično devetdnevnico, starodavno bogoslužno pripravo na praznik
Gospodovega rojstva. Vabljeni k
udeležbi in lepemu sodelovanju tudi
s petjem.
Še posebej vabljene mlade družine
in otroci. Otroci boste pri mašah z
vsakim obiskom delali veliko srce
za Jezusa, ki bo krožilo tudi po podružnicah. Dobili boste ovčko za domače
jaslice.

ADVENTNA SPOVED
V Črničah bo adventno spovedovanje v soboto od 16.30 dalje. Poleg
domačih dveh duhovnikov bosta
spovedovala p. Damjan iz Vipavskega Križa in Bogdan Bric iz Oseka.

Mladi, vabim vas, da se zberete ob
simbolu, ki spominja na Jezusa in
hkrati mlade iz Slovenije povezuje z
mladimi kristjani po svetu.
Potovanje križa je tudi nekakšen
uvod v svetovni dan mladih v Madridu. Srečanje ob oblikovano kot molitveni
in družabni dogodek; priložnost
SPOVED ZA VEROUČENCE
za spoved. Dobimo se na parkirišču v
Otroke in starše spodbujam, da se
Potočah
v petek ob 18.45. Povej
navadite na spoved skupaj z odraslimi. Otroci imate v Črničah najprej naprej in ne izpusti tega pomembnega srečanja mladih.
kratko skupno pripravo ob 16.30 v
cerkvi, nato možnost za spoved. Pri- V Kamnjah se mladi dobimo tudi v
prava je hkrati lahko tudi za odrasle. soboto ob 20. uri za božičnico.
Veroučenci od 4. do 9. razreda imate
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
pripravo in spoved:
Skavti bodo tudi letos sprejeli luč
− v sredo v Skriljah ob 17. uri
miru in jo ponesli po župnijah. V
− v četrtek v Kamnjah ob 17. uri
Kamnjah in Črničah jo bomo sprejeli
− v petek v Vrtovinu ob 17. uri
v nedeljo pri vseh mašah.
− v soboto v Črničah ob 16.30.
ROMANJE SVETOGORSKIH PODOB
OBISK BOLNIKOV
IN ZBIRANJE PO DOMOVIH
V petek od 9. ure dalje spovedovaŠe dva tedna bo podoba romala po
nje in obhajanje bolnikov v Črničah; domovih. Naredite lepe molitvene in
začetek v Gojačah, nato Malovše,
družabne večere, kjer vam le uspe.
Ravne in Črniče.
Pozanimajte se in se dogovorite, kje
in kdaj lahko dobite podobo.
MLADI − KRIŽ SVETOVNEGA DNEVA
MLADIH
STREŽNIKI
prihaja v tem
Strežniki iz Gojač, Malovš, Črnič in z
tednu v našo
Raven se dobimo na kratkem srečadekanijo. Moli- nju pred spovedjo v soboto ob 16.
tveno in druuri v Črničah v zakristiji.
žabno srečanje
VERSKI TISK
mladih iz naše
Naročnina za Ognjišče za leto 2011
dekanije ob križu SLOVENSKEGA
je 26,40 €, za tednik Družina pa
DNEVA MLADIH bo v Vipavskem
75,40 €. Znesek lahko plačate naenKrižu v petek, 17. decembra, od 19.
krat,
lahko pa samo sporočite, da ste
do 21. ure.
naročnik, in plačate pozneje v dveh
Ta križ je škof Turnšek mladim izročil v
Stični in sedaj roma po naših dekanijah. ali štirih obrokih.

