Nameni svetih maš:
ponedeljek, 28 . 11., KAMNJE ob 18.30
Katarina Labouré,
za †† Marijo in Jožeta
redovnica
Mužina, Vrtovin 17a

GOJAČE ob 18.00
za † Jožeta in Valerijo
Štrancar, p. n. Gojače 3a

torek, 29. 11.,
Saturnin,
mučenec

VRTOVIN ob 18.30
za † Darinko in Angela
Sobana, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca

sreda, 30. 11.,
Andrej,
apostol

SKRILJE ob 18.30
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 18.00
za † Franca Bavčarja,
p. n. Gojače

četrtek, 1. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za † Franca Rustja,
Potoče 33

ČRNIČE ob 18.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a

VRTOVIN ob 18.30
za †† Jožefa in Antonijo
Čermelj, Vrtovin 69

ČRNIČE ob 18.00
za †† Danila in Marijo Lojk,
p. n. Črniče 57

Marija Klementina,
mučenka

prvi petek, 2. 12.,

Od 18.00 pril. za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega.

prva sobota, 3. 12., SKRILJE ob 8.00
Frančišek Ksaver,
za duhovne poklice,
redovnik
Skrilje 74k
Od 7.30, češčenje Najsvetejšega
in pril. za spoved.
4. 12.
SKRILJE ob 7.45
DRUGA
za † Darka Valiča,
ADVENTNA
Skrilje 2
NEDELJA
KAMNJE ob 10.30
Barbara,
v čast in zahvalo Materi Božji,
mučenka

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
1. adventna nedelja, 27. novembra 2011

Od 18.00 pril. za spoved, po maši
kratko češčenje Najsvetejšega.
Natalija,
mučenka

št. 47/11

Od 17.00 pril. za spoved in
češčenje Najsvetejšega.

ČRNIČE ob 18.00
za †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a

ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra,
p. n. Črniče 70f
za župnijo

Vrtovin 17a
MOLITEV ZA DOMOVINO
V tem tednu pri vsaki sveti maši in osebno.
NA RADIU OGNJIŠČE rožni venec za blagoslov domovine v živo ob 5. uri zjutraj od 28.
novembra do 4. decembra.
BDENJE PRED NAJSVETEJŠIM
pri frančiškanih v cerkvi sv. Ane v Kopru V soboto od 7. ure ves dan do nedelje 7.
ure zjutraj.

 Za konec
DOBRA NOVICA – Odvetnik je svojemu klientu, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora, dejal: »Imam slabo in
dobro novico. Slaba je ta, da te bodo dali na električni stol. Dobra je, da mi je uspelo znižati napetost.«
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

Pazite, čujte in molite!
Zakaj ne veste, kdaj pride čas.
Bo kakor pri človeku,
ki je zapustil svoj dom
in šel na pot, potem ko
je svojim služabnikom
izročil oblast, vsakemu
lastno opravilo, in je
vratarju naročil,
naj čuje.

Da bi srce videlo!

Sklepamo teden Karitas in začenjamo adventni
čas. Na adventnem venčku prižigamo prvo svečko.
Sestre in bratje! Živimo v času, ko besede
trpljenje, bolečina, žrtvovanje niso prav nič privlačne. Vemo, kaj vse danes človek naredi, da
se vsemu temu izogne. Kolikor je le mogoče,
bežimo pred tem.
Prave vrednote, vrednote, ki zaslužijo to ime,
niso občasne in prehodne, ampak so trajne in
brezpogojne, tako, kot je trajno in brezpogojno
človekovo dostojanstvo.
Pred časom smo lakoto in pomanjkanje pripisovali le tretjemu svetu, sedaj pa trkata v raznih oblikah tudi na naša vrata. Zato je to čas,
Čujte torej, zakaj ne
ko morata tudi Cerkev in kristjani dodati svoj
veste, kdaj pride hišni
delež v boju proti revščini in socialni neenakosti.
Sodelavci Karitas se pri svojem prostovoljgospodar, ali zvečer ali
nem
delu srečujemo z ljudmi v različnih stiskah.
opolnoči ali o petelinjem
Vsaka stiska pa je vedno povezana tudi z izgubo
petju ali zjutraj –, da
človekovega dostojanstva. Ne moremo si predvas ob nenadnem priho- stavljati človeka, ki je ostal brez dela, brez sreddu ne najde spečih.
stev za preživetje, in ne vidi več življenjskega
smisla. Kako naj povrnemo dostojanstvo mnoKar pa vam pravim,
gim v naši družbi, ki so, ne
pravim vsem:
po svoji krivdi, pristali čisto
Čujte!
na tleh, brez osnovnih člove(Mr 13,33—37)
kovih pravic? Srečujemo se
tudi z mladimi, ki kljub izobrazbi in znanju nimajo zaposlitve in si ne morejo ustvariti doma in družine.
Odlomki Božje besede
na 2. adventno nedeljo:
Naša naloga in poslanstvo
1. berilo: Iz 40,1—5.9—11
sta, da tem ljudem omo2. berilo 2 Pt 3,8–14
evangelij: Mr 1, 1–8
gočimo, da začutijo našo

ljubezen, razumevanje, da jih ne obsojamo. Kristjani pa premoremo še
dodatno možnost, da vsem, ki se
obračajo na nas po pomoč, dokažemo, da živimo zapoved, ki jo je dal
Jezus: Ljubi svojega bližnjega. Tako
bodo po nas začutili Božjo ljubezen.
Ljubezen, o kateri govorimo, pa je
treba tudi uresničevati v vsakdanjem
življenju.
Zato, odprimo SRCE, KI VIDI, da
bo videlo.

oživite v svoji družini skupno molitev! Ali res moramo čakati, da pride
še hujša stiska, ki nas bo spet zbrala
skupaj? Potreben je le nekdo, ki bo
doma prvi in na privlačen način
predlagal in konkretno izpeljal. Če se
v družini nič krščanskega ne zgodi, se
nikar ne jezimo na mlade, da nimajo
čuta za verske dolžnosti. Čistega vina
si moramo najprej natočiti kar odrasli.
Po domovih letos ne bodo romale skupne podobe. Dokažimo, da se lahko
tudi ob domačem venčku ali samo
Stanko Rovtar
sveči usedemo in na glas preberemo
odlomek iz Svetega pisma, zmolimo
vsaj
desetko in Angel Gospodov.
Obvestila:
Gospod bo dal, da se boste kdaj lahko
tudi v miru pogovorili. Gospod bo
ADVENT
dal, da se bomo med seboj na novo
Naj ne bo le eden
tudi začutili, slišali. Gospod bo lahko
izmed mnogih. Obrozdravil marsikatero morečo napenimo način gledatost v odnosih. Samo začeti je težko.
nja. Brez pomena je
Verjemite, krščanska vera lahko prav
zvračati odgovornost v tem norem decembru nepričakovano
le na svet okoli nas.
postane zelo lepa in konkretna.
Nihče ne bo zavrADVENTNI KOLEDAR tel časa nazaj, ne bomo dosegli,
otroci za otroke
da ne bi bilo že vse okrašeno štiri
tedne pred božičem, ne moremo kar
Starši, pomagajte otropreprečiti komercializacije miklavžekom, da bodo zgodbe
vanj, adventnih vencev, božičnih
za vsak dan oživele. Letos lahko vsak
pesmi ... Kristus me išče tam, kjer dan z roba strani odrežemo risbo in
sem. Kristjani so vedno spreminjali
nekje na vidnem mestu v stanovanju
dobo, v kateri so se znašli. Samo čadaljšamo zgibanko oz. trak. Ta nas bo
kanje, da bo od nekod prišla drugačspominjal, da se vsak dan res bliža
na družba, res ni znamenje žive vere. božič. Šparovček na sredini je namenjen zbiranju darov za vrstnike - otroPreizkus, ali res verujem in res žeke v misijonih.
lim spreminjati, lahko naredim kar
na sebi. Ali se bo v mojem vsakdaADVENTNA SPOVED
njem ritmu z adventom kaj spremebo letos na 3. adventno nedeljo v Kanilo? Ali je na primer v družini 365
mnjah dopoldne in na 4. adventno sovečerov popolnoma enakih? Ali se
boto v Črničah popoldne. Pravočasno si
toliko spoštujem, da ne bom pustil,
da na primer uredniki tv programov vzemimo čas za spoved kjer koli. Kljub
oblikujejo moj večer, moje stanova- obilici dela duhovniki damo prednost
osebnemu pogovoru, spovedi na štiri oči
nje, moje odnose, pogovore.
v miru in brez hitenja. Le poklicati moraZato vas vabim zelo konkretno:
te prej in ne čakati na zadnje dni.

PRVI PETEK
Vabljeni v cerkev k češčenju Najsvetejšega in redni spovedi.

Mohorjeva zbirka v prednaročilu 42,00 €, samo koledar 14 €.
Ne opustimo dobrega branja in podpirajmo dobre založnike.

GREGOR ČUŠIN
z novo predstavo JANEZ BREZ GLAVE
na prvem adventnem večeru v dvoraSODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
ni kulturnega doma v Vipavi v četrtek ob 20. uri. Vabljeni, nasmejali se Z adventom se potrudimo spremeniti in
utrditi nekatere naboste in hkrati globoko zamislili.
vade pri bogoslužju.
MIKLAVŽEVANJE
»Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno
nekaj, kar lahko da.« (sv. Avguštin)
Pridi in daruj v soboto, 3. 12, ob
18. uri v kulturnem domu Gojače -Malovše. Zbirali bomo za našo
posvojenko Birtukan in
njene prijatelje iz Etiopije. Obiskal nas bo tudi sv.
Miklavž.
V kamenjsko cerkev se je
napovedal na sam predvečer, naslednji ponedeljek.

Birtukan Wayo

OB 20-LETNICI ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA

in hkrati 60-letnici malega semenišča so pripravili vsebinsko bogato
prireditev »Srce na burji«. Vabljeni
nedeljo, 27. 11., ob 17.30 v športno
dvorano škofijske gimnazije.
STARŠI BIRMANCEV
iz Črnič računajte na kratko srečanje v
sredo, 7. 12., po maši. Velja tudi za starše, ki niste mogli priti 17. 11. v Kamnje.
NAROČNINA NA VERSKI TISK
za leto 2012 je (naročila do konca
januarja) za Ognjišče 26,40 €, za
tednik Družina pa 78 € za tiste, ki
plačajo do 31. januarja, sicer 83,20 €.
Znesek lahko plačate tudi v dveh ali
štirih obrokih.
Priporočam tudi dvomesečnik Božje
okolje in druge revije.

SKUPNE MOLITVE:

ne hitimo in ne zaostajajmo za drugimi. Molitev med
bogoslužjem naj postane zborna.
PETJE: Iskrena hvala in spodbuda
vsem, ki pri delavniških mašah začenjate s pesmimi. Bogoslužje je tako
veliko lepše in nas bolj poveže. Pesmi
le ne smejo izriniti dragocenih trenutkov tišine. Po berilu odslej opustimo
»navado 2. kitice«. Bere se psalm ali
poje le pesem, ki ima besedilo psalma.
PO OBHAJILU se med tednom gleda na čas: Če je po prvi kitici večina
že sredi obhajanja, počakajmo in
pustimo tišino. S petjem raje nadaljujmo na koncu obhajila, ko so ljudje
spet na svojih mestih in se vsaj malo
umirijo. To velja za delavniške maše.
TIŠINA je del bogoslužja, ko jo prav
ovrednotimo in notranje občutimo.
Čas po obhajilu naj ne bo več preobložen z dodatnimi molitvami. Ostanejo
naj samo posebne skupne molitve,
npr. za domovino, za duhovne poklice
... Tišina po obhajilu naj bo med
obema deloma pesmi ali ves drugi del,
tudi če duhovnik še pospravlja oltar.
POENOTENJE: da bomo del širše skupnosti, se bomo v Kamnjah namesto
apostolske naučili moliti nicejsko-carigrajsko veroizpoved, v Črničah pa
po darovanju vstajati že pri besedah
»Molite bratje in sestre«.

