Nameni svetih maš:

prva adventna nedelja

ponedeljek, 2. 12.,

VRTOVIN ob 18.30
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

GOJAČE ob 18.30
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

torek, 3. 12.,

Frančišek Ksaver,
duhovnik

KAMNJE ob 15.00
Pogrebna za † Dragico
Vodopivec, Potoče 16

ČRNIČE ob 18.30
za †† Danila in Marijo Lojk,
p. n. Črniče 47

sreda, 4. 12.,
Barbara,
mučenka

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Novinc,
Skrilje 67

MALOVŠE ob 18.30
za † duhovnika Janka Krkoča,
p. n. Malovše 24

četrtek, 5. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Jožeta in Marijo
Mužina, Vrtovin 17a
od 18.00 možnost za spoved
po maši miklavževanje
VRTOVIN ob 18.30
za † Sonjo Gerželj,
Vrtovin 2, 8. dan
od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega
SKRILJE ob 8.00
za † Jožico Caharija,
p. n. darovalca
od 7.30 češčenje Najsvetejšega
in spoved
VRTOVIN ob 7.45
za vse ††, Vrtovin 24

Natalija (Božena),
mučenka

Krispina (Pina),
mučenka

prvi petek, 6. 16.,
Nikolaj (Miklavž),
škof

prva sobota, 7. 12.,
Ambrož,
cerkveni učitelj

8. 12.

BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE MARIJE
Elfrida,
devica, mučenka

KAMNJE ob 10.30
za † Ivano Goljevšček,
Vrtovin 123
krst otrok

1. 12. 2013

ČRNIČE ob 18.30
za žive in †† sodelavce
Karitas, p. n, darovalcev
ČRNIČE ob 18.30
za † starše Peršič,
p. n. Črniče 63a
od 17.30 češčenje
Najsvetejšega in spovedovanje
RAVNE ob 18.30
na čast Materi Božji,
p. n. Ravne 10a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Vida Kodriča,
p. n. Črniče 79d
za župnijo

Pred nami je:
•
•
•
•
•

nedelja, 15. 12., adventna spoved v Kamnjah;
ponedeljek, 16. 12., začetek božične devetdnevnice;
sreda, 18. 12., spovedni dan v Logu pri Vipavi;
sobota, nedelja, 21., 22., adventna spoved v Črničah;
nedelja, 29. 12., Sveta družina, praznovanje zakonskih jubilantov v Kamnjah.

 Za konec
PRI ZOBOZDRAVNIKU – Anica sedi na stolu v ordinaciji in se zelo boji. Opazuje zobozdravnika, ki prelaga
instrumente. »Brez skrbi,« jo potolaži, »samo še vato si bom dal v ušesa, nato pa začneva z vrtanjem.«

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

št. 46

»Kakršni
so bili
Noetovi dnevi, tako bo
tudi ob prihódu Sina
človekovega. Kakor
so namreč v tistih
dneh pred potopom
jedli in pili, se ženili
in se možile do dne,
ko je šel Noe na ladjo,
in niso ničesar slutili,
dokler ni prišel potop
in vseh odnesel, tako
bo tudi ob prihodu
Sina človekovega.
Takrat bosta dva na
polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve
bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta,
druga puščena. Bodite torej budni, ker ne
veste, katerega dne
pride vaš Gospod!
Vedite pa: ko bi hišni
gospodar vedel, ob
kateri straži pride
tat, bi ostal buden in
ne bi pustil vlomíti v
svojo hišo.
Zato bodite tudi vi
pripravljeni, kajti ob
uri, ko ne pričakujete,
bo prišel
Sin človekov.«
(Mt 24,37–44)
Odlomki Božje besede
na 2. adventno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 3,9–15
2. berilo: Ef 1,3–6.11–12
evangelij: Lk 1,26–38

Pričakovanje brez prihoda
Te dni mi je nekdo od župljanov omenil, da so ga obiskale
Jehovove priče. Obema je takoj prišla ista misel: v teh časih
jim je veliko laže razlagati, da se bliža potop. In ni se težko
sklicevati na Kristusove besede, saj res veliko govori o katastrofah in o koncu.
Rad bi opozoril na razliko med dvema besedama, ki ju pogosto uporabljamo v adventu. V ospredje je žal prišla beseda pričakovanje. Bistvo adventnega časa pa je prihod. Pričakujem lahko kar koli. In ljudje vedno nekaj pričakujemo,
da preživimo. Prihod pa ni nekaj samoumevnega.
Skoraj vsak film ima tak ali drugačen srečen konec. Ima
dobre in slabe junake in dobri, četudi opraskan in z izgubami, na koncu zmaga. Pravljice imajo srečen konec. Pogosto
je to doba miru, ko sta »živela dolgo in bila srečna«.
Kaj hitro lahko tudi krščanska vera postane ena od zgodb,
ki jo pač potrebujemo. In prav to se je zgodilo v deželi, kjer
je okoli nas veliko ostankov krščanske kulture, veliko navad
in simbolov, ki nam pridejo prav. Pomagajo nam, da si osmislimo naše sprotno bivanje. Pričakujemo praznike, pričakujemo nekaj novega, spremembe, srečanja, doživetja ... Vse
to je dobro in koristno, toda je le pričakovanje. To je točno
tisti božič, ki so ga prvi kristjani obrnili na glavo in odrešili.
Ravno zaradi golega pričakovanja so praznik postavili na
poganski dan nepremagljivega sonca.
Jezimo se na tiste »zunaj«, ki z umetnimi lučmi in hrupom prezgodaj
krasijo trgovine. Toda še prej je v
Cerkvi sami advent postal le še iskanje »z naše strani«. V krščanstvu samem se je izgubila vsebina
božiča. Človek nikoli ne bo prišel do
Boga. Le Bog je lahko postal človek
in le z njim lahko vstopimo v večno življenje z Bogom. Ko ni več predvsem tistega, ki prihaja, ni več novosti. Ob besedi
advent marsikateri sodoben kristjan najprej
pomisli na to, kako bo sebe popravil in pri-

pravil. Omejili in zaprli smo se na telesno
duševni svet brez Boga. Delamo veliko
vaj in trdnih sklepov, na koncu smo kristjani za praznike še bolj neizpolnjeni in
malodušni, ker nam ni uspelo nič spremeniti. Ostajamo sami.
Pretiravam samo zato, da bi bolje razumeli hudo zablodo, ki nas je zajela. Pravljice in filmi nam kažejo srečno prihodnost in zmago dobrega. Vendar je tista
prihodnost še vedno le vračanje nazaj.
Dejansko nas samo vračajo v srečno in
izgubljeno otroštvo in izgubljeni rajski
vrt na začetku. To je bil božič, preden so
ga kristjani odrešili.
Advent nas kliče k temu, da zapuščamo otroštvo, da se odrekamo raju, ki ga
nikoli več ne bo. Potreben bo »nov raj«.
Prej pa je treba marsikaj izgubiti. V naš
telesno duševni svet mora vstopiti popolnoma nov, Božji svet. Vstopil je s Kristusom in poti nazaj ni. To pomeni prihod.
Če v obstoj tega sveta več ne verujemo,
potem bo advent le še ena zgodba s pričakovanjem srečnega konca. Vendar bo
ta konec še vedno le v tem svetu.
župnik

Obvestila:
Danes popoldne ob 16.
uri bo v Vrhpolju blagoslovitev nove
mozaične poslikave v župnijski cerkvi.
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi in k molitvi
pred Najsvetejšim.
BOLNE IN STAREJŠE
v župniji Kamnje obiskujem v soboto
dopoldne. V Črničah bo adventno
obhajanje starejših v četrtek, 19.
decembra.
VEROUK
za 6. razred v torek v Kamnjah odpade zaradi pogreba, 1. in 2. razred
imata verouk v četrtek v Kamnjah
skupaj ob 16. uri.

MIKLAVŽ PRIHAJA
in otroci se veselijo. V Kamnjah bo obiskal najmlajše na Miklavžev večer v
četrtek takoj po večerni maši ob 18.30. Mladi
so pripravili kratko igrico.
Starši, kot vsako leto pomagate Miklavžu pri dostavi.
PRVI DUHOVNI ADVENTNI VEČER
Pred nami je prvi
adventni večer v četrtek, 5. decembra,
ob 20. uri v Škofijski gimnaziji Vipava.
Gospa Irena Breščak
iz Dobravelj, profesorica biologije na Škofijski gimnaziji
Vipava, ki nam bo predstavila Alojzija
Filipiča – duhovnika, botanika, rodoljuba. Nazadnje je bil od leta 1946 do
smrti leta 1963 batujski župnik.
Gost večera bo moški pevski zbor Lipa iz
Ravnice, rojstnega kraja gospoda Filipiča.
ZAKONCI
V petek se dobimo na srečanju prve
zakonske skupine ob 19.30 v Črničah.
MLADINSKA SKUPINA
KONCERT STIČNA DIHA
Tokrat bo mladinsko srečanje
drugačno in v soboto. Gremo
na koncert skupine Tvoj glas,
ki bo v soboto v Vipavi od
17. do 21. ure. Dobimo se ob 16.30
ali kar v Vipavi pred gimnazijo.
Dogajanje bo živo, veliko glasbe.
Mogoče se bo pridružiti delavnicam,
molitvi ali opraviti sv. spoved.
Povej naprej in naredi v adventu nekaj
lepega za svojo dušo.
ADVENTNI KOLEDAR
Veroučenci ste vabljeni, da takoj na
začetku »zagrabite« adventne večere
z adventnim koledarjem. Tudi še tako
kratka skupna molitev in zgodba bo
obogatila adventno pripravo.

SVETI KRST
Na praznik Marijinega
brezmadežnega spočetja
bosta v nedeljo med mašo v
Kamnjah prejela sveti krst:
Aljaž Winkler, sin Benjamina in Andreje, Skrilje 50
in
Lovro Slokar, sin Bojana in Elizabete,
Skrilje 71b.
Obe družini priporočamo v molitev.
HVALA
vsem, ki ste se v tem tednu trudili pri
polaganju tlaka v cerkvi in pločevine
na zvoniku na Svetem Pavlu.
NAROČNINE, DUHOVNO BRANJE
Nekateri ste
že spraševali
za naročnine.
Kolikor morete,
vabljeni, da
vztrajate pri naročenih revijah. Naročnino lahko poravnate do konca januarja ali samo sporočite in poravnate
kasneje v dveh delih.
Poleg Ognjišča in Družine zelo priporočam tudi Mavrico za otroke, za
odrasle pa dvomesečnik Božje okolje,
Besedo med nami in priročnik za vsakodnevno duhovno rast Magnificat
Ognjišče 27,50 €; Družina 93,60€
(če plačate v enem obroku do 31. 12.
2013, je 89,44€); Beseda med nami
20,40€; Božje okolje 26,40€; Magnificat 55,80€, skupaj z Družino 52,90, z
Besedo med nami 49,90.
Naša luč 26,95€; Mavrica 35,00€; Misijonska obzorja 9 €; Prijatelj 11,70 €.
Mohorjeve knjige za leto 2015: 45€.
Bodimo prepričani: elektronski zapis
ne bo nikoli mogel nadomestiti govorjene in zapisane besede, ki jo lahko
tudi otipamo z rokami, ko beremo
knjigo.
Preko facebooka in drugih spletnih
mest ljubezen in z njo odrešenje ne
steče, ker manjka snov. Ekrani prazni-

jo, otipljiva beseda izpolnjuje in hrani.
Digitalni zasloni poglabljajo malodušje,
živa beseda zdravi notranje rane.
PRIPRAVA NA SPOVED
Advent hitro mine. Mislimo tudi na
zakrament, ki želi v nas vrniti Božje
življenje.
Hvala Bogu je med nami še živa
zavest in navada, da pred božičem poskrbim za dobro spoved. Vsebina tega
zakramenta se je v krščanski Evropi
izvotlila in kmalu se nam zgodi, da ne
vidimo več smisla, zakaj bi šli k spovedi, »saj je vedno isto«.
Nekaj konkretnih napotkov je na
spletni strani. Bolj kot
delitev receptov bi rad
vzbudil željo in poglobitev vere v delovanje
tega zakramenta.
Kako naj se pripravim?
Gotovo z resnim spraševanjem vesti.
Vendar se je treba na začetku predvsem vprašati, kaj je resnični namen
spovedi.
Kaj je več, da mi Bog greh »odvzame«
ali da vstopi vanj? Kristus ni prišel
samo zato, da bi svet postal boljši.
Prišel je, da bi ta padli svet spet spravil z Očetom. Boljši svet je posledica
tega novega odnosa in nove ljubezni v
njem.
Prav tako prihaja po zakramentu spovedi. In ne samo zato, da bi jaz postal
boljši. To delajo vse religije tega
sveta. Prihaja, da moje padce spravi
v Očetovo ljubezen. Namen spovedi
je torej, da me moje grešne navade
zopet bolj povežejo z Bogom.
Zato se na spoved pripravim tako, da
priznam greh in tako pustim, da vstopi
in me sreča On. Iz lastnega greha
naredim priložnost. Vsak zakrament je
združitev božjega s človeškim, nevidnega z vidnim. V ospredju priprave
na spoved torej ni moje razčlenjevanje, ampak vera, s katero se najprej
odprem Bogu.

