Nameni svetih maš:

št. 51/12

ponedeljek, 17. 12., KAMNJE ob 18.00
b. devetdnevnica
v zahvalo in priprošnjo
Lazar iz Betanije
Kamnje 46a

ČRNIČE ob 18.00
po namenu, če bo zvonilo

torek, 18. 12.,
b. devetdnevnica
Gacijan, škof

VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9

ČRNIČE ob 18.00
po namenu, če bo zvonilo

sreda, 19. 12.,
b. devetdnevnica
Urban III., papež

SKRILJE ob 19.30
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 18.00
za †† Antona in Jožefo Krkoč,
Malovše 6

četrtek, 20. 12.,

KAMNJE ob 18.00
za vse ††, Potoče 24

ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 69

petek, 21. 12.,
b. devetdnevnica
Peter Kanizij

VRTOVIN ob 18.00
za † Marijo Štrukelj,
Vrtovin 10c

RAVNE ob 18.00
za †† Leopolda Bovcona,
Ravne 15

sobota, 22. 12.,
b. devetdnevnica
Frančiška Ksabrini

SKRILJE ob 8.00
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 18.00
za † Vojka Cudra,
Črniče 70f
adventna spoved od 16.30

23. 12.
4. ADVENTNA
NEDELJA
b. devetdnevnica
Ivo iz Chartresa

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 6a

b. devetdnevnica
Evgen, mučenec

KAMNJE ob 10.30
za † Slavka in Jelico Čermelj,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 9.00
za †† sestre in vse †† Krkoč
za župnijo
adventna spoved 15.00–16.00

TABLA O POSVETITVI CERKVE

V kamenjski župnijski cerkvi je sedaj tabla o posvetitvi cerkve
vzidana na drugem mestu. Prevod latinskega napisa:

V svetem letu 1925 je bila pod skrbnim in budnim vodstvom
s(poštovanega) g(ospoda) FRANČIŠKA ČERNIGOJA, župnika v KAMNJAH,
ta cerkev večji del od temeljev naprej na novo pozidana. Dne 29. septembra 1927 pa sem goriški nadškof dr. FRANČIŠEK BORGIJA SEDEJ to
CERKEV POSVETIL v čast sv. NADANGELU MIHAELU, njena stranska oltarja pa v čast B(LAŽENI) D(EVICI) M(ARIJI) in sv. JOŽEFU. Posvetil sem
to hišo …; moje oči in moje srce bodo tam vse dni (1 Kr 9.3).

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. adventna nedelja, 16. decembra 2012
Ker
pa je
ljudstvo
živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi
spraševali o Janezu,
če ni morda on Mesija,
je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa
močnejši od mene, in
jaz nisem vreden, da
bi mu odvezal jermen
njegovih sandal; on
vas bo krstil s Svetim
Duhom in ognjem.
Velnico ima v roki, da
bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v
svojo kaščo, pleve pa
sežgal z neugasljivim
ognjem.«
Tako je torej Janez
še z mnogimi drugimi
opomini oznanjal
ljudem evangelij.
(Lk 3,15–18)

 Za konec
ZAKONSKA – Žena vpraša moža: »Dragi, ali imaš rajši pametne ali lepe ženske?« - »Ne ene ne druge,
jaz ljubim tebe!«
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 4. adventno nedeljo:
1. berilo: Mih 5,1–4
2. berilo Heb 10,5–10
evangelij: Lk 1,39–45

Gospod, usmili se
Didaché, najstarejši spis kristjanov o bogoslužju, že
pravi, da se moramo izpovedati, preden se udeležimo
evharistije. Medtem ko svet kaže s prstom drug na
drugega, pri bogoslužju vsak prizna zase, da je grešil.
Tudi k Janezu Krstniku so prihajali iz Galileje in od
drugod ter prosili za notranje očiščenje. Čas je bil zelo
podoben današnjemu. Spraševali so se kot mi: »Kaj
bo prišlo iz vsega tega dogajanja v družbi?« Hoteli
so začeti živeti drugače, vendar jih je Janez Krstnik
spomnil, da le močna volja, močne odločitve in prisila
samega sebe ni dovolj. Tako nas tudi začetek maše
spomni, da nismo prišli le »dresirat« svoje šibke volje, nismo prišli le poslušat dobrih navodil za življenje.
Prišli smo po nekaj več.
Rad bi vam iz lastne izkušnje mnogih trdnih odločitev
zaklical: vsaka globlja sprememba bo delovala veliko
bolj, če začneš z Božjim usmiljenjem. Izkušnja Božjega usmiljenja, odpuščanja je močnejša od desetih
trdnih sklepov. »Jaz vas krščujem z vodo,« pravi Krstnik, od zunaj. »On pa vas bo krstil s Svetim Duhom
in ognjem.« Od znotraj! Z Božje in ne z naše strani.
Zato je pri kesanju daleč bolj pomembno, da se prav
zaradi nepopolnosti znajdem v odnosu z Bogom, kot
pa, da bi hotel priti pred Boga in
ljudi s čim manj grehi in čim bolj
popoln. Zelo hitro se lahko znajdem na tistem bregu, kjer so
stali in od daleč opazovali farizeji. Ti Kristusa kasneje niso
prepoznali, čeprav so ga videli. Tako lahko tudi mašo gledamo in doživljamo le od zunaj in
Božjega v njej ne »vidimo«.
Cerkev je začela uspešno spre-

minjati družbo tam, kjer je začela z
Božjim odpuščanjem in ne z dokazovanjem. Tudi osebno se boš veliko
prej spremenil, če ne boš hotel najprej
sebi dokazovati, zakaj moraš spremeniti. Ne tehtaj in ne meri svojih misli,
besed in dejanj, ampak jih kar takoj
predaj naprej, v Božje usmiljenje.
Namesto da skušamo najprej sami
najti razlago, zakaj smo taki, kar prosímo. Ne le Boga, ampak tudi druge,
ki so pri maši. Morda se premalo zavedamo, da pri maši niso samo tisti,
ki so tam fizično. Dejansko so navzoči
tudi angeli in mnogi že na oni strani
groba.
Zakaj trkanje na prsi? Simbol kaže,
da imajo grehi izvor v srcu. Očiščenje
tudi pride od znotraj. Premalo je, če
pri maši sodelujemo le z besedami.
Kretnje nam pomagajo, da gremo v
notranjost, iz glave v srce.
»Gospod, usmili se« je prevod grškega »Kyrie (Gospod) eleison (usmiljenje)«. Pojavlja se na mnogih mestih
v Svetem pismu. S tem spevom se
odpovedujemo lastnemu sodišču in
svoj primer predamo milosti nebeškega sodišča. Do šestega stoletja so ob
tem vzkliku na začetku v obliki litanij
ponavljali veliko prošenj za očiščenje.
Danes je ostal bistveni klic: Gospod
(ne jaz) in usmiljenje (svobodno odpuščanje brez zaslug).
Misli ob prvem delu maše sklenem z
drzno trditvijo: Več »materiala« predamo v Božje usmiljenje, več se ga
lahko spremeni v ljubezen. To je pot
svete maše. Želim vam, da bi na začetku maše skozi odpuščanje vedno
bolj zavestno prebujali v sebi ljubezen. Zagotavljam vam, da bo sveta
maša v nadaljevanju drugačna.
župnik

Obvestila:
DEVETDNEVNICA
OBLIKUJMO ODPRTO SRCE
Čas se vedno hitreje vrti in
prazni, ker smo izgubili Božje
in človeško srce. Zato boste
otroci s starši letos pri devetdnevnici gradili »srce«. Devetdnevnica teče v času, ko imate
starši in otroci »noro« veliko stvari pred
koncem leta. Je spodbuda, da ne bi pozabili na notranjo pripravo na božič. To
je ravno nasprotno od kakšne »akcije«
ali nastopa.
Veroučenci z družinami, prihajajte k
devetdnevnici, če le morete. Naj ne bo
dodatna obveznost, ampak vabilo, da
drugače izpolnimo čas. Otroci pri vsaki
devetdnevnici med tednom dobite ovčko za jaslice.
Sodelovanje je preprosto, veroučenci
vsak dan kot razred po obhajilu prinesete kos, da bomo skupno oblikovali celotno srce. Letos smo zadevo zastavili
po razredih.
KAMNJE:
nedelja 1. in 2.
ponedeljek 1. in
torek
3. r.
sreda
6. in 7.
četrtek 6. in 7.
petek
8. in 9.
sobota 4. r.
nedelja 5. r.

ČRNIČE:
r.
nedelja starši prvoobh.
2. r. pondeljek 1. r.
torek
2. in 3. r.
sreda
4. r.
r.
r.
četrtek 5. in 6. r.
r.
petek
7. r.
sobota 8. in 9. r.
nedelja starejši upokojenci

Sodelovanje po razredih je le simbolično, ni mišljeno,
da bi prišli samo tisti
dan. Tudi če ne bodo
mogli priti vsi na tisti dan, pridejo vsaj
nekateri iz razreda. Poskušajmo počasi preraščati tudi
predstave in se ne bojmo iti k maši tudi
v drugo vas, ko nam to časovno bolj
ustreza.

Podoba srca je že tudi priprava na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu
Srcu v letu vere.
Srce ne sili, srce vedno čaka.
ADVENTNA SPOVED
V Črničah bo spovedovanje v soboto od 16.30 do
svete maše in v nedeljo od
15. do 16. ure.
Obakrat bo spovedoval g.
Joško Tomažič.
Druge možnosti: V sredo je
spovedovanje v Logu pri Vipavi od 9.
do 12. in od 15. do 18. ure.
V Križu v samostanski cerkvi je možnost vsak dan od 6.30 do 7.00, v ponedeljek je od 16.00 do 17.30 in v torek od 17.00 do 19.00.
V Kamnjah, Vrtovinu in Skriljah bo med
tednom možnost še vsak dan pol ure
pred mašo, razen v torek in sredo.
Starši, poskrbite, da tudi otroci v adventu ne bodo ostali brez zakramenta
sprave.
JASLICE
Zaradi čiščenja bo treba jaslice po cerkvah postaviti že do nedelje. V Črničah
jih v župnijski cerkvi postavljate župljani z Raven, v Kamnjah družine prvoobhajancev. V Skriljah se dogovorite in
zanje poskrbite mladi. Na drugih podružnicah prostovoljci kot običajno.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V četrtek dopoldne spovedovanje
in obhajanje bolnikov v Črničah; začetek v Gojačah ob 9. uri v cerkvi kot običajno, nato Malovše, Ravne in Črniče.

BETLEHEMSKA LUČ
Skavti bodo v nedeljo prinesli betlehemsko luč in prebrali letošnjo poslanico. Luč
boste lahko odnesli domov po maši ob
9.00 in 10.30.
KVATRNA NABIRKA
Prihodnjo nedeljo ob kvatrah nabirko za
semenišče oddamo na škofijo.
BIRMANCI
Ste se lepo odzvali na sobotni delavnici v Kamnjah, poskrbite za lepo sožitje s
starejšimi, ki jih boste obiskali. Birmanci
v Črničah, pokukajte vsak dan v svojo
e-pošto, animatorka Tanja vas bo sproti
spomnila na vaš devetdnevniški koledar
in opustitev ene od vsakdanjih razvad.
PRAZNIČNE MAŠE
Za božič bosta polnočnici ob 24.00,
dnevne maše pa ob 8.45, 9.00 in 10.30.
***
Sodelovanje pri bogoslužju
(nadaljevanje)
Vsemogočnemu Bogu.
Molitev vsebuje tudi kretnjo. Z desno
roko se trkamo trikrat. To ni hlinjena
zunanja ponižnost, ampak priznanje in
prošnja Drugemu. Naj nas kretnje ne bo
sram in naj ne bo odveč.

Gospod, usmili se.
Ponavljanje ali pa odgovarjanje, oboje
nas spominja, da je bistven pogovor in
ne le govor. Pomaga nam, da pri maši ne
sodelujem sam, ampak z drugimi. Tudi
ko se poje, po svoMLADI
Dobimo se kot običajno v petek ob 20. jih zmožnosti zrauri v Kamnjah (delamo jaslice v župni- ven pojemo, zlasti
ko gre po znani
šču in pečemo palačinke).
preprosti melodiVEROUK
ji. Ko pojemo, laže
je do petka še reden za vse razrede. Vsi molimo s srcem.
veroučenci vabljeni h kakšni odpovedi
in k obisku devetdnevnice.

