Nameni svetih maš:
ponedeljek, 26 11.,
Velerijan Oglejski,
škof

KAMNJE ob 18.00
za †† Martina in Albina
Vodopivca, Kamnje 57

GOJAČE ob 18.00
za žive in †† Ličen,
p. n. Gojače 6

torek, 27. 11.,
Virgil in Modest,
apostola Karantanije

VRTOVIN ob 18.00
v dober namen in v zahvalo,
Šempas

ČRNIČE ob 18.00
za † Milorada Čuliberka,
p. n. Črniče 25

sreda, 28. 11.,
Katarina Laboure,
redovnica

SKRILJE ob 18.00
za † Silva Kodriča,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 18.00
za † Ivana in †† starše
Podgornik, p. n. Malovše 10

četrtek, 29. 11.,
Filomen,
mučenec

KAMNJE ob 18.00
v zahvalo,
Potoče 49

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. darovalca

petek, 30. 11.,
Andrej
apostol

VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Logar,
p. n. hčerke

RAVNE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sobota, 1. 12.,
Marija Klementina,
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 18.00
za †† Peršič,
p. n. Črniče 63a

2. 12.
1. ADVENTNA
NEDELJA
Natalija,
mučenka

SKRILJE ob 7.45
za †† Jožeta Kalina,
Skrilje 70c, 30. dan
KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijelo Batagelj,
Kamnje 37

ČRNIČE ob 9.00
za †† Viktorja Gerljeviča,
Malovše 15
za župnijo

ADVENTNI VEČERI 2012 v škofijski gimnaziji Vipava ob 20. uri
petek, 30. novembra: zgodovinar in filozof Jože Dežman, VEST IN SAMOZAVEST
dokumentarni film: Vroče sledi hladne vojne
petek, 7. decembra: mag. Nadja Pregeljc, RŠČANSKA ETIKA FILIPA TERČELJA
gostje večera vokalni skupini Šumljak in Grlica Budanje
petek, 14. decembra 2012: prof. Marjeta Žebovec,
VERNA ŽENSKA V SLOVENSKEM LEPOSLOVJU

št. 48/12

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
34. nedelja med letom, Kristus Kralj, 25. novembra 2012
Tedaj je
šel Pilat
spet v
sodno
hišo, poklical Jezusa in
mu rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je
odgovoril: »Praviš to sam
od sebe ali so ti drugi
povedali o meni?« Pilat je
odvrnil: »Sem mar Jud?
Tvoj narod in veliki duhovniki so te izročili meni.
Kaj si storil?« Jezus je
odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko
bi bilo moje kraljestvo
od tega sveta, bi se moji
služabniki bojevali, da
ne bi bil izročen Judom,
toda moje kraljestvo ni
od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle
kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem
kralj. Jaz sem zato rojen
in sem prišel na
svet zato,
da pričujem za
resnico. Kdor je
iz resnice, posluša
moj glas.«
(Jn 18,33–37)

Vabi: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina

 Za konec
PRI ZDRAVNIKU – Zdravnik dolgo pregleduje pacienta. »Čudno, ne morem in ne morem ugotoviti, kaj vam je, ampak
mislim, da je kriva pijača.« Pacient odvrne: »Nič hudega, gospod doktor. Bom pa prišel drugič, ko boste trezni.«
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

Odlomki Božje besede
na 1. adventno nedeljo:
1. berilo: Jer 33,14–16
2. berilo 1 Tes 3,12–4,2
evangelij: Lk 21,25–36

Svet brez Očeta
Življenje je kot velik stadion s tribunami. Zelo pametni smo in vemo, kaj bi moral narediti tisti, ki ga
gledamo. Kako dobro bi znali živeti na mestu nekoga
drugega. Vemo, kaj bi moral narediti politik, sosed,
sodelavec, učitelj, šef ... Le na svojem mestu se nam
zdi, kakor da nimamo možnosti, kakor da nas je nekdo
prikrajšal. Čakamo, da bo nekdo prišel in poskrbel ...
To je svet brez očeta; ljudje iščemo Očeta, in se tega
niti ne zavedamo.
In ko na stadionu nastane stiska, ko se zavemo nevarnosti, se zgodi. Vsi drvijo proti izhodu. Vsak poskuša priti čimbolj naprej in se preriva, da ga ne bi drugi
prehiteli. Koliko nasilja, zunanjega in notranjega, je
danes. Med otroki je zaznati ta notranji nemir, notranji beg, ki ga srkajo od odraslih, ker ni očetov, ker
ni mož. Ni pogumnih, ki bi vzdržali sami s seboj na
svojem mestu. Zato bežijo, kar za drugimi, na slepo,
samo proti izhodu. Strah in panika, ker ni očeta. Dan
za dnem najprej slabe novice, ker ni Očeta. Dan za
dnem podkožna jeza, opravljanje, ukvarjanje z drugimi, ker ni Očeta ...
Vsak čuti, da mora poskrbeti zase le toliko, da ga
drugi ne prehitijo. Zadaj pa ostajajo najšibkejši.
Dovolj je, da pogledamo, kaj doživljate
ljudje danes po službah, šolah in v javnem
življenju. Kakor da bi bili vsi na begu.
Jezus pred Pilatom stoji iznakažen in
poteptan od množice, ki je na begu. Na
videz neodločna žrtev se pusti voditi,
ponižati. Toda on je hotel in moral sprejeti dediščino tistega, ki je na stadionu
ostal zadaj. On to lahko naredi, ker ima
Očeta. To je bistvo naše vere. »Jaz sem
zato rojen in sem prišel na svet zato, da
pričujem za resnico.« Kaj je resnica?

Svet potrebuje Očeta. Resnica ni moč,
ki bo rešila svet s pravičnostjo, pravili,
znanjem ... Edina resnica je Očetova
ljubezen. Še verjamemo v »nekega«
Boga, težko pa je verjeti v Boga Očeta,
verjeti, da nas Bog ljubi. Kristus stoji
pred Pilatom, da bi vzel nase kruto dediščino otroka, ki nima očeta.
Morda se zdi to zdi nekaj oddaljenega. Toda to je resnica tudi našega
časa. Samo opazuj z ljubeznijo svet
okoli sebe in v prikritem nasilju boš videl veliko pomanjkanje ljubezni, klic po
Očetu. Potem boš laže sprejel to, kar
se ti dogaja.
Ko najdeš njega, ti ne bo več treba
slepo drveti z množico naprej. Ne boš
pustil, da te tekma sveta potegne za
seboj. Na stadionu boš naenkrat najprej videl tiste, ki so ostali zadaj, ki so
padli in so na videz izvrženi. Kristus začenja reševati svet na drugem koncu,
ne pri izhodnih vratih, ampak zadaj.
Lahko te čaka čisto blizu, pri tebi
doma, pri možu, ženi, otroku, upornem mladostniku. Kaj če Boga morda
ne iščeš na napačnem koncu?
Zanimivo, Kristus stoji pred nekom,
ki predstavlja moč, vendar je mevža,
na koncu popusti množici. Kristus ima
Očetovo ljubezen, zato zdrži na svojem
mestu in s tem reši svet. Najdi tudi ti
Očeta in zmogel boš, kar ti je storiti na
tvojem mestu.
župnik

Obvestila:
TU SEM, DA TE HVALIM –
KONCERT
Danes popoldne ob 16. uri vabljeni na
dobrodelni koncert mladinskega in otroškega pevskega zbora v Kamnjah.
Po koncertu skupno praznovanje pevk
in pevcev obeh župnij.
Ob tej priložnosti po sv. Ceciliji Gospodu priporočamo vse, ki zbirajo pogum in

voljo, da bi se pridružili druščini pevcev
v Črničah in Kamnjah. Vabljeni!
TEDEN KARITAS

V Sloveniji bo od
26.11. do 2.12.
teden karitas z
geslom: Veselje
v sožitju.
V četrtek, je v
Centru Karitas v
Ajdovščini (Vipavska 11) od 9. do 11. in od 16. do 19.
ure že tradicionalno dan odprtih vrat.
Predstavljeni bodo programi, ki jih Karitas izvaja za pomoč družinam in posameznikom v stiski. V Domu Karitas na
Cesti bodo vrata odprli med 16. in 18.
uro. V sredo, 28.11. vabljeni, da prisluhnete že 22. Klicu dobrote
2.12. je nedelja karitas, ko bomo prižgali tudi prvo adventno svečko in se
Bogu zahvalili za vse dobrotnike, obenem pa ga prosili za ljudi, ki so se znašli v stiski: družine in posamezniki, ki
se soočajo z brezposelnostjo, boleznijo,
osamljenostjo, zasvojenostjo in drugimi
težavami sodobnega sveta. Nabirka te
nedelje je namenjena družinam v stiski. Hvala za vaš dar, pa čeprav samo za
»dva novčiča«.
KARITAS KONKRETNO
Poleg »zunanjih« dogodkov so še dragocenejši »notranji« skriti dogodki, ko
v tednu karitas in v začetku adventa
lahko žrtvujemo čas in obiščemo koga
od starejših doma ali v domu. Mnogi
starejši in tudi mlajši so lačni kruha besede. Obisk na začetku adventa bo še
dragocenejši kot kasneje pred božičem.
STARŠI BIRMANCEV
Starši bodočih birmancev v Kamnjah,
letošnji 6., 7. in 8. razred, imate srečanje v torek ob 19.30.
ŽUPNIJSKI SVET
v Kamnjah ima srečanje v sredo ob
20. uri. Vabljeni vsi člani.

ANIMATORJI
Tisti mladi, ki bi bili pripravljeni biti animatorji birmancev v Vrtovinu, Kamnjah
in Skriljah, se dobite s Sonjo v petek ob
19. uri.

Sproti se obveščajte o tem, kje je kip
Marije, fatimske romarice. Zdaj še potuje po Skriljah. Prilagodite se možnostim;
zlasti mlajšim družinam omogočite, da
kip sprejmejo ob zanje primernem času.
Zelo lepo je, ko se pri skupni molitvi ob
Romarici zbere tudi po več hiš skupaj.

MLADI,
SREČANJE Z ROBERTOM FRIŠKOVCEM
Dobimo se v petek ob 20. uri v Ka***
mnjah v kuhinji, kot običajno. Tokrat
bo med nami gost zaporniški duhovnik sodelovanje pri bogoslužju (nadaljevanje)
Robi Friškovec.
DODATNO SODELOVANJE, TELO DUŠA, DUH
ADVENTNA DELAVNICA
V KAMNJAH bodo v soboto »mavrični
Kamenjčki« izdelovali adventne venčke. Če kdo želi v njihovi družbi narediti
svoj venček, naj se pridruži na delavnici ob 15. uri. Delavnico lahko obiščejo
tudi tisti, ki bi želeli, da jim ga pomagajo izdelati mavričarji. Zaželeno je, da
svečke prinesete s seboj, morda tudi
kak okrasek.
V ČRNIČAH župnijska karitas lepo vabi
starejše in mlajše k skupnemu izdelovanju venčkov, zase ali za starejše, ki
jimga lahko ponesete, v soboto ob 15.
uri v učilnici; material bo na voljo, lahko ga prinesete tudi s seboj, prav tako
kakšno orodje.
ADVENT
V nedeljo začenjamo (letos precej kratek) advent. Pri vseh mašah bomo blagoslovili znamenja – adventne venčke
za vaše domove.
SKUPNA MOLITEV
Mnogi ste se odločili, da tudi po koncu
oktobra še vztrajate v skupni molitvi.
Zlo je v teh časih zelo močno. Prav skupna molitev, za katero se posebej odločite, ima sedaj veliko moč.
V Črničah vabljeni vsako sredo ob 18.
uri, v Gojačah v četrtek ob 18. uri, v
Vrtovinu v petek takoj po večerni maši,
v Skriljah v torek ob 18. uri, povsod v
cerkvi. Vabljeni, da vztrajate tudi v adventu, kolikor morete.

Čemu?
Ponovno
poudarjjam, da bi prav razumeli sodelovanje
vernikov pri bogoslužju. Vsak, ki je
pripravljen sprejeti,
da nekaj pove, prebere, prinese ..., se
s tem izpostavi, tega
ne dela zato, da bi se kazal ali ponašal,
vsak se bolj varno počuti v klopi. Zato je
to sodelovanje za marsikoga tudi žrtev.
Dodatki niso del, ampak služijo
Sveta maša sama ne prenese posebnih
dodatkov. Za celostno doživljanje in sodelovanje seveda največ pomagate z
glasbo in petjem, ki je del bogoslužja.
Dodatno sodelovanje je nekakšno nasilje
nad samim bogoslužjem, vendar »tvegamo« dodatke s posebnim namenom. Ko
ste povabljeni k sodelovanju iz različnih
skupin in stanov, s tem samo na simbolični ravni pomagate vsem nam, da bi
bili pri sami maši tudi s telesom, dušo in
duhom bolj »zraven«. Zakaj pri tem še
posebej spodbujamo vas, starše? Prav ob
vas lahko vsi začutimo, da vera in bogoslužje ni nekaj samo otroškega. Odrasli
smo tisti, ki lahko otrokom ne le govorimo, ampak predvsem kažemo na Boga.
Otroško sodelovanje ima prav poseben
namen. Ko otrok v cerkvi kaj prinese,
pokaže ali prebere, je to nekaj povsem
drugega kot na primer pri šolski prireditvi
ali predstavi.

