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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 12., KAMNJE ob 18.00
Loretska
za † Felicijana Furlana,
Mati Božja
Kamnje 2a, 30. dan

GOJAČE ob 18.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

torek, 11. 12.,

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše in brate Debeljak
in Kosovel, p. n. Črniče 84a

Damaz I.,
papež

sreda, 12. 12.,
Devica Marija
iz Guadalupe

VRTOVIN ob 18.00
za †† Jožefa in Ivano Brecelj,
Vrtovin 66

četrtek, 13. 12.,
Lucija,
mučenka

SKRILJE ob 18.00
MALOVŠE ob 18.00
za † Jožko in †† starše Kobal, za †† Lojzko in redovnico
Nikodemo Rebek,
Skrilje 38
p. n. Malovše 12
KAMNJE ob 18.00
ČRNIČE ob 18.00
za †† Janka in Angelo
za † Marijo Batagelj,
Podgornik, p. n. Črniče 105
Potoče 35

petek, 14. 12.,
Janez od Križa,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.00
za †† Zofijo Lozar,
Vrtovin 114b

RAVNE ob 18.00
za †† Leopolda Bovcona,
Ravne 15

sobota, 15. 12.,
Antonija, Krizina,
drinski mučenki

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

ČRNIČE ob 18.00
za † Rada Hvaliča,
Črniče 32, p. n. Črniče 1b

16. 12.
3. ADVENTNA
NEDELJA
David,
kralj

KAMNJE ob 7.45
za † Alojza Bajca,
Potoče 5, p. n. Vrtovin 13b
od 9.30 spovedovanje
KAMNJE ob 10.30
za † Eljota Cogoja,
Potoče 45, 30. dan

ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Ivanko
Brankovič, p. n. Črniče 24
za župnijo

PRED NAMI JE

• sobota, nedelja, 22., 23. 12., adventna spoved v Črničah;
• nedelja Svete Družine, 30. 12., praznovanje zakonskih jubilantov v Kamnjah.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
2. adventna nedelja, 9. decembra 2012
V petnajstem letu
vladanja
cesarja
Tiberija, ko je bil Poncij
Pilat upravitelj Judeje in
Herod četrtni oblastnik
Galileje, njegov brat
Filip pa četrtni oblastnik
Itureje in Trahonitide ter
Lizanija četrtni oblastnik
Abilene in ko sta bila
velika duhovnika Hana
in Kajfa, je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu.
Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja
v odpuščanje grehov,
kakor je pisano v knjigi
govorov preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo
pot, zravnajte njegove
steze! Vsaka dolina naj
se napolni in vsaka gora
in hrib naj se zniža. Kar
je krivo, naj bo ravno in
razkopana pota naj bodo
gladka. In vse človeštvo bo videlo
Božje odrešenje.«
(Lk 3,1–6)

 Za konec
INŠTRUKCIJE – Sin očetu: »Oče, a si vozil avto že prej, preden si se poročil z mamo?« »Ja seveda, sin,
veš da sem vozil že prej.« »Ampak, kdo ti je pa takrat povedal, kako moraš voziti?«
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 3. adventno nedeljo:
1. berilo: Sof 3,14–18
2. berilo Flp 4,4–7
evangelij: Lk 3,10–18

V imenu …
V obeh župnijskih cerkvah imamo pod korom zelo
lepi podobi Janeza Krstnika ob vodah Jordana. Vstop
v cerkev in začetni del svete maše se lepo povezuje
z vsebino adventa. V letu vere vam privoščim, da bi
sveto mašo še globlje povezali s svojim življenjem.
Prav skozi bogoslužje lahko na nov način odkrijemo
glavne vsebine naše vere.
Sveta maša se dogaja v velikem loku zgodovine, od
začetnega križa vse do vrhunca, ko pred obhajilom
duhovnik dvigne Kristusovo telo in kri ter vzklikne:
»Po Kristusu, s Kristusom ...« V tem loku je skrito
vse, kar se mi v življenju lahko zgodi. Zato se na
začetku le prepustim. Ne začenjam jaz, ampak se
odprem. To je vsebina adventa: ne vem še, kaj mi
bo dano, a lahko se umaknem in dam prostor tej
vsebini, ki me daleč presega. V veri jo sprejemam.
To so delali ljudje ob Janezu Krstniku. Niso začeli z
»akcijo«, ampak z očiščenjem.
Zato se sveta maša začne s priznanjem grehov, s
prošnjo za očiščenje. Ko v cerkvi pokleknem, se
spomnim: Bolj pomembno je, da bo lahko Božje življenje prišlo do mene, kot da sam poskušam razumeti svoja dejanja in jih spremeniti.
Voda v kropilniku te spomni na to. Pri krstu si že dobil
novo, Božje življenje. Zato ne začenjaj izravnavati
lastnega življenja s svoje strani. Janezov adventni klic je: »Pripravite Gospodovo pot,
izravnajte njegove steze.«
V imenu ... Kolikokrat smo
se že pokrižali!
Ko vstopimo, se
pokrižamo vsak
zase ob kropilniku, da se spomnimo svojega krsta.

Po svetem krstu smo lahko vstopili v
Božje življenje. To je življenje, ki ga
dejansko živi Bog, je življenje Svete
Trojice, odnosov med njimi. Nato se
pokrižamo skupaj z duhovnikom in
tako začnemo bogoslužje.
Kaj je torej osnovni pomen pokrižanja? S tem znamenjem priznam v
sebi Božje življenje. Priznam, da sem
in hočem biti deležen življenja Svete
Trojice. Tega noben človek sam ni in
tudi ne bo dosegel. »V imenu« torej
pomeni »ne v mojem imenu«.
Na križu se je zgodil preskok. Kakor
narava osla nikoli ne bo postala narava človeka, tako narava človeka nikoli
ne bi mogla postati narava Boga. In
vendar smo po krstu čudežno deležni
tega preskoka. Ker Kristus ima Očeta,
je v odnosu z Očetom. Ker je on tam
sedaj tudi človek, smo skozi njegovo
smrt postali sinovi in hčere in je v nas
Sveti Duh, ki je Božje življenje. Tega
ne morem razumeti, lahko pa to popolnoma novo Božje življenje v sebi
vedno znova priznam in sprejemam,
zato se pokrižam.
»Gospod z vami.«
»In s tvojim duhom.«
Bolj kot »naj bo« je tu mišljen »je« z
vami. Pozdrav je vzet iz pisem apostola Pavla. Pri bogoslužju je Bog v
treh osebah že z nami. Samo duh v
nas lahko prepoznava duha v drugem
človeku in odkriva Svetega Duha v
vseh znamenjih, besedah in kretnjah
pri maši. Telo otipa telo, duša začuti in
odkriva dušo, le duh vidi Duha. Če je
duh očiščen, bo videl več kot le lupino
in maša ne bo dolgočasna. Zato se v
adventu ne mučimo, da bi kar takoj
izravnali svoje duševno in telesno življenje. Izravnajmo poti duha, »in vse
človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«
župnik

Obvestila:
SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu tokrat po
razredih, kjer je mogoče, bo spoved ob uri
verouka, drugi se prilagodite. Nekateri ste
redni zakrament sprave
nevarno zanemarili, naj nihče ne ostane
brez adventne spovedi.
ČRNIČE (v cerkvi):
4., 5. in 6. razred v četrtek ob 16.00
7. 8. in 9. razred v četrtek ob 17.00
KAMNJE (v cerkvi)
4. razred v sredo ob 16.30
5. razred v sredo ob 15.30
6. in 7. razred v torek ob 15.00
8. razred v sredo ob 17.00
9. razred v torek ob 17.00
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V petek dopoldne (kot običajno od
8.30 v Skriljah) obiskujem starejše in
bolne za zakramente v župniji Kamnje.
Sporočite, če še za koga želite obisk.
MLADI
Dobimo se kot običajno v petek ob 20.
uri v Kamnjah.
DELAVNICA ZA
BODOČE BIRMANCE V KAMNJAH
Kot smo se z animatorji dogovorili, se bodoči birmanci dobite na prvem skupnem
srečanju v soboto ob 14. uri (zaradi dopoldanskih obveznosti v šoli) v Kamnjah,
družili se boste in izdelovali voščilnice ter
se dogovorili za obiskovanje starejših.
ADVENTNA SPOVED
V nedeljo bo od 9.30 adventno spovedovanje v Kamnjah. Spovedoval bo (v
novi spovednici) eden od patrov kapucinov iz Križa. Od 10.30 (med mašo) bo
v zakristiji spovedoval g. Aleksander Lestan, ki bo na razpolago še popoldne v
spovednici ob 14. uri.

DAR ZA CVETJE
Vabljeni, da pred prazniki v obeh župnijskih
cerkvah prispevate kakšen dar za praznično okrasitev cerkve, da ne bi vse finančno
breme padlo na trenutne krasilce.

šim in osamljenim. Bog povrni za vse
darove. Župnijska karitas.

TRETJI DEKANIJSKI ADVENTNI VEČER
bo v petek v škofijski gimnaziji v Vipavi
ob 20. uri. Predavala bo prof. MarjeBERA
ta Žebovec: Verna ženska v slovenZ g. Lestanom se zahvaljujeva vsem, ki skem leposlovju
ste že darovali bero za vzdrževanje duhovnika, in se priporočava vaši dobroti ZAKONSKI JUBILANTI
tudi vnaprej.
Župnijska karitas v Kamnjah vabi
Lepo je, če ohranjate navado in se spozakonske jubilante, ki letos
mnite tudi mežnarjev, ki skrbijo za reobhajate 10, 20, 25, 30, 40,
dna drobna, večkrat neopazna opravila
50 ali več let zakonskega življepo naših cerkvah.
nja, da računate na praznovanje,
ki bo v nedeljo, 30. 12., v Kamnjah. Več
VERSKI TISK
informacij Stanko Rovtar 031 249 202.
Spet lahko poravnate naročnino za ver***
ski tisk za leto 2013:
Sodelovanje pri bogoslužju (nadaljevanje)
Družina po 83,20 € za tiste, ki plačajo Poklek
do 31. januarja, sicer 88,40 €;
Komur zdravje dopušča, naj ob vstopu
Ognjišče 27 €; Beseda med nami v cerkev le poklekne vzravnano do tal.
19,80€; Božje okolje 25,80€; Mohor- Pri tem smo s pogledom obrnjeni v tajeva zbirka 2014 v prednaročilu 44,00 bernakelj. Če ne moremo poklekati, se
€, samo koledar 14 €.
lepo priklonimo. To je veliko bolje, kot če
Kljub pomanjkanju časa in denarja po pokleknemo le na pol. Kjer v cerkvi v tasvojih močeh poskrbite za redno branje bernaklju ni evharističnega kruha (večna
in podporo založb, ki se trudijo za do- lučka), ne poklekamo.
bro besedo. Plačate lahko še v mesecu
januarju, lahko pa tudi čez leto v dveh Pokrižanje na začetku
ali štirih obrokih. Lahko naročite tudi za Kretnja postane navada in to je tudi
prejemanje neposredno po pošti.
namen tega znamenja. Dobre navade
pomagajo, da nismo odvisni le od treKNJIGE NA RAZPOLAGO
nutne zbranosti ali
Na 3. in 4. adventno nedeljo bodo v Čr- raztresenosti, počuničah po maši zadaj v cerkvi na voljo tja. Kretnja pomaga,
knjige založbe Novi svet po znižani ceni. da ne govorijo samo
Knjiga je lahko tudi lepo darilo.
misli, tudi ne samo
čustva ali samo telo,
NABIRKA KARITAS
ampak cel človek, to
Na nedeljo karitas smo za družine v je srce. Dobro je, da
stiski zbrali in dali naprej v Črničah to dejanje delam scela, se pravi, tudi ko
317,40€, v Kamnjah 460,02 €. Hvala za pri tem z usti ne izgovarjam besed, naj
vašo dobroto!
duh v srcu govori besede »v imenu ...«
Hvala vsem, ki ste pomagali izdelovati Latinski križ – veliki križ (čelo): v imenu
adventne venčke v Črničah. S prispevki Očeta in (sredina telesa) Sina in (rama
za venčke je bilo zbranih 150 €, poda- na srčni strani) Svetega (desna rama)
rili smo jih štirim družinam v župniji.
Duha. Amen.
Preostale venčke smo podarili starej-

