Nameni svetih maš:
ponedeljek, 9. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Rijavec in Črmelj,
Kamnje 36

GOJAČE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

torek, 10. 12.,
Loretska Mati Božja

VRTOVIN ob 18.30
za † Alojza Rovtarja,
Vrtovin 71c

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

sreda, 11. 12.,
Damaz I.,
papež

SKRILJE ob 18.30
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 18.00
za †† starše Krkoč,
p. n. Malovše 24

četrtek, 12. 12.,
Devica Marija
iz Guadalupa

KAMNJE ob 18.30
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16, 8. dan

petek, 6. 16.,
Lucija,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 57

RAVNE ob 18.00
za † Stanislava Slejka,
p. n. Ravne 10a

sobota, 7. 12.,

SKRILJE ob 8.00
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 36

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

Peter Fourier,
red. ustanovitelj

Janez od Križa,
cerkveni učitelj
15. 12.

TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA

Antonija, Krizina
in druge drinske
mučenke

Adventna spoved od 9.30
KAMNJE ob 7.45
za † Alojza Bajca,
Potoče 5
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožefo, Edvarda in
Valentino Leban, p. n. Italija

ČRNIČE ob 9.00
za † Franja in †† starše Ušaj,
p. n. Črniče 27
za župnijo

Pred nami je:
•
•
•
•

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.

Brezmadežno spočetje Device Marije

8. 12. 2013
št. 47

Človek
je
odgovoril: »Žena, ki si
mi jo dal za družico, ta mi je dala
od drevesa in sem
jedel.« Tedaj je
Gospod Bog rekel
ženi: »Zakaj si to
storila?« Žena je
odgovorila: »Kača
me je zapeljala in
sem jedla.« Tedaj
je rekel Gospod Bog
kači: »Ker si to storila, bodi prekleta
med vso živadjo in
med vsemi živalmi
polja! Po svojem
trebuhu se boš plazila in prst jedla vse
dni svojega življenja. Sovraštvo bom
naredil med teboj
in ženo in med
tvojim zarodom in
njenim zarodom; ta
ti bo glavo strl, ti
ga boš pa ranila na
peti.«
Človek je imenoval
svojo ženo Evo,
ker je postala
mati vseh živih.
(1 Mz 3,12–15.20)

 Za konec
POGOVOR – Štirje močni se pogovarjajo: Wikipedia: »Jaz vem vse!« Google: »Jaz imam vse!«
Internet: »Brez mene sta nuli!« Elektrika: »Ste prepričani?«
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: Iz 35,1–6.10
2. berilo: Jak 5,7–10
evangelij: Mt 11,2–11

Stara Eva in nova Eva
Ko pridem na obisk k družinam, se zelo dobro počutim
v stanovanju, ki je polno topline. Ne sveti se od čistoče,
marsikaj je razmetano. Vendar je v takem prostoru večkrat
mogoče čutiti toplino in življenje. Takšna je lahko razlika
med hladno čistostjo in Božjo čistostjo. Ob prazniku Brezmadežne se nehote vprašamo, kaj je čistost, kako sem
lahko čist. Ali lahko sam očistim svoje misli, svoje želje. Ali
se lahko sam rešim nečistih dejanj?
Morda se zdi, da je brezmadežno spočetje nekaj, kar nima
veliko opraviti z mojim vsakdanjim življenjem. Pa ni tako!
Cerkev na ta praznik postavlja skupaj dve ženi. »Človek je
imenoval svojo ženo Evo, ker je postala mati vseh živih« (1
Mz 3,20). Ko beremo o Adamu in Evi, niti ne pomislimo, da
je v tej slikoviti govorici že napovedan Kristus in nova Eva.
Živ kristjan bo prej ali slej prišel pred odločitev: Ali bom
skušal vzdrževati pridobljeno počiščenost in živel od preteklih dosežkov ali pa bom priznal, da me lahko vedno znova
opere Njegova milost.
Brezmadežno spočetje je še kako aktualno za naš čas.
Govori nam o prekletstvu mesa, to je človeka, ki je zaradi
greha ostal zaprt v telesno-duševni svet, brez neustvarjenega Božjega življenja. To je stara Eva. To je človeštvo,
ki hoče samo, brez Boga, zgraditi boljšo družbo. Zato je
pomembno, da vztrajamo, da je Beseda meso, ne samo
človek postala. Marijina brezmadežnost je nova brezmadežnost. Tista, ki jo želi Bog
na novo podariti človeku,
če se mu odpre in z Njim
sodeluje. Nova Eva je lahko le na novo rojena.
Bog je zaradi stare Eve
sedaj vstopil v svet po
drugi poti. Brezmadežno
spočetje je tudi za moje
konkretno vsakdanje du-

hovno življenje zelo pomembno. Smer se
je obrnila! Poti nazaj ni več in je ne bo.
Bog je izbral novo pot. To je advent, to
je prihod.
Brezmadežna ni le Marijin praznik. Je
praznik Cerkve. Vedno znova nas spominja na »novost« naše vere, da je Kristus že pred nami vzel nase vse, kar
je človeškega. Našo »madežnost«, padanje v greh, je že »nesel« skozi smrt
in jo v svojem telesu ponovno postavil
v Očetovo ljubezen. Vera je v tem, da
to novo stanje osebno sprejmem in z
Bogom sodelujem. To je Marija »odživela« in tudi sedaj živi z Bogom. Je podoba nove Eve, novega človeštva. Zato
je novi človek, Kristus, imenoval novo
ženo Evo, ker je postala mati vseh živih. To je Cerkev, ki ni več popolno stanovanje zaradi hladne čistosti. Je popolna družba zaradi popolnoma novega
občestva, nove »poroke« z Bogom. Je
mati živih, je mati na novo, od zgoraj
dobljenega življenja.
V tako stanovanje, v tako razmetano,
nepopolno, vendar z neko drugo toplino prežeto Cerkev, bo človek spet rad
vstopil.
župnik

Obvestila:
ADVENT
Skušajmo umirjati sebe
in druge, kolikor se v tem svetu da.
Še posebej naredimo vse, kar je
mogoče, ob večerih. Sodobni način
življenja s kopičenjem zunanjih dogodkov in sporočil nam je v adventu ukradel najdražje. Ne moremo se
prestaviti v neki drug čas. Lahko pa
uporabimo to, kar nam je dano.
Staršem z otroki je v pomoč adventni koledar. Skušajmo se v predbožičnem času kdaj ob večerih zavestno odpovedati televizijskim in

drugim zaslonom. Vzemimo kakšno
skupno družabno igro, preberimo kakšen odlomek. Tudi če si vzamemo le
15 minut, bo ostalo za vedno v srcu.
Kar otrok vidi na nas, bo tudi sam vzel
za svoje.
Če otrok ob večerih gleda očeta s tv
daljincem v roki, bo že od nežnih let
naprej razumel, da ima doma in v življenju glavno besedo javno mnenje.
Klin se zbija le s klinom. Otroci so danes žejni odnosov,
elektronike se oprijemajo zaradi samote srca. Vendar
smo le odrasli tisti,
ki naredimo prvo
potezo.
MLADI
vabljeni k mladinski skupini v petek v
župnijski kuhinji v Kamnjah. Ponovno
si bomo ogledali film Oktobrski otrok,
»October baby«, in še kakšno rekli. Začnemo ob 19.30, končamo ob 22. uri.
ADVENTNA SPOVED
V nedeljo bo v Kamnjah
brat kapucin spovedoval
od 9.30 naprej in še med
sveto mašo. V Logu pri
Vipavi bo spovedni dan v
sredo, 18. decembra, v Črničah v soboto, 21., in v nedeljo, 22. decembra.
ŠOLA ZA STARŠE
Prvo srečanje šole za starše bo v
prostorih Karitas na Vipavski cesti
11 v Ajdovščini v torek, ob 19. uri.
Pogovarjali se bomo o tem, kako pomembno je praznovati, zakaj je pomembna priprava, kako nas prazniki
lahko izpraznijo ali pa napolnijo, kako
pomembno je sodelovanje otrok in
vseh družinskih članov. Srečanja bo
vodila Tatjana Rupnik, gostja šole bo
Jerneja Dimec Bratina, spec. zakon-

ske in družinske terapije iz centra
Novo upanje Ajdovščina.
DRUGI DUHOVNI ADVENTNI VEČER
Pred nami je drugi adventni večer
v četrtek, ob 20. uri v Škofijski gimnaziji Vipava. Gost večera Matej
Kobal, ravnatelj Škofijske karitas
Koper, bo poskušal odgovoriti na
danes aktualno vprašanje »Kako
preživeti krizne čase?«
DAN ODPRTIH VRAT
V soboto, 14. 12., dijaki in profesorji
Škofijske gimnazije Vipava vabijo na
obisk. Prirejajo dan odprtih vrat. Ob
9.00 bodo obiskovalci lahko videli pikaz pouka. Nato bodo predstavili še
druge dejavnosti šole. Kdor bo želel,
bo ob 11.45 lahko šel tudi na ogled
dijakega doma. Na obisk vabijo vse,
še posebej pa dobrotnike šole, učence zadnjih razredov osnovne šole ter
njihove starše.
DAR ZA CVETJE
Vabljeni, da pred prazniki v obeh
župnijskih cerkvah vposebno škatlo
prispevate kakšen dar za praznično
okrasitev cerkve, da ne bi vse finančno breme padlo na trenutne krasilce.
NABIRKA KARITAS
Na nedeljo karitas smo za družine v
stiski zbrali in dali naprej v Črničah
230,68,40€, v Kamnjah 479,33 €.
Hvala za vašo dobroto!
DAR NAMESTO CVETJA
Ob smrti Sonje Gerželj in Drage Vodopivec ste svojci in drugi za cerkev
v Kamnjah in za Svetega Pavla zbrali
in darovali 368,00 €. Hvala vsakemu
darovalcu!

PRIPRAVA NA SPOVED (nadaljevanje)
Zadnjič sem v pripravi na spoved poudaril, da se v zakramentu združi
božje s človeškim. Ko čakam v vrsti pred spovednico, je bolj pomembna vera v to, kar mi želi Bog podariti,
kot pa vrtanje po spominu, kaj bom
povedal.
Pogosto sebe presojam po tem, kakršnega bi se hotel videti sam, kakršnega me vidijo drugi, kakršnega
mislim, da me hoče videti Bog. To je
zgolj psihološko spraševanje.
Pred spovedjo se mi ni treba primerjati. Treba se je odpreti Drugemu,
osebnemu Bogu.
On že ve, kaj želi
z mano narediti.
Potrebuje pa moje
priznanje, moj pogovor z njim o tem,
kar se mi dogaja.
V nas se počasi kopičijo slabe navade, vsakodnevna potlačena jeza, mnoge izrečene besede, ki jih ne morem vzeti nazaj. Vse
to lahko pustim ležati kot usedlino
ali pa skušam slabe navade vedno
popravljati sam. Spremembe ni, ker
ne verjamem v Božjo moč. Ne bom
se spremenil zaradi trdnega sklepa.
Spremenil se bom, ko bom začel
svoje grešne navade živeti z Bogom. To je cilj zakramenta spovedi.
Trdni sklep je samo znamenje moje
ljubezni do Boga, znamenje, da se
res kesam.
Otrok reče, da »ne bo več« zato, ker
ima rad očeta. Ko imaš nekoga rad,
se ne bremeniš vnaprej in ne preračunavaš, kako boš lahko to tudi izpolnil.
Problem spovedi je torej predvsem
»problem« ljubezni. Nobenega odnosa ni, če ni ljubezni. Če ni odnosa,
ni kesanja, je le nalaganje krivde.

