Nameni svetih maš:

tretja adventna nedelja

ponedeljek, 16. 12., KAMNJE ob 18.30
b. devetdnevnica
za †† Marijo Batagelj,
David, kralj
Potoče 35

GOJAČE ob 18.00
za † Drago Pirjevec,
p. n. Gojače 17
15. 12. 2013

torek, 17. 12.,
b. devetdnevnica
Viviana, opatinja

VRTOVIN ob 18.30
po namenu, Gerželj
Vrtovin 22d

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, p. n. darovalca

sreda, 18. 12.,
b. devetdnevnica

SKRILJE ob 19.00
za † Fani Pahor,
Skrilje 71a, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Stanka Rebka in njegove
†† starše, Malovše 12

četrtek, 19. 12.,
b. devetdnevnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Jožefa in Marijo
Mužina, Vrtovin 16a

ČRNIČE ob 18.00
za † Janka Podgornika,
p. n. Črniče 105

Vunibald, misijonar

Urban V., papež

od 18.00 možnost za spoved

petek, 20. 12.,
b. devetdnevnica
Vincencij Romano,
duhovnik

sobota, 21. 12.,
b. devetdnevnica
Peter Kanizij,
cerkveni učitelj
22. 12.

ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA
b. devetdnevnica

Frančiška K. Cabrini,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za † Franca in Frančiško
Kandus, Vrtovin 71d

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

od 18.00 možnost za spoved

SKRILJE ob 8.00
za † Majdo Ambrožič,
Skrilje 67
od 7.30 možnost za spoved

ČRNIČE ob 18.00
za †† sestre Krkoč,
p. n. Črniče 63a
adventna spoved od 16.30

KAMNJE ob 7.45
za † Marijo Čermelj in Franca ČRNIČE ob 9.00
Kodriča, Kamnje 3b
za † Vojka Cudra,
p. n. Črniče 70f
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za † Dušana Lozarja,
adventna spoved 15.00–16.00
Vrtovin 25a

št. 48

Bratje,
potrpite
do Gospodovega
prihoda! Glejte, poljedelec pričakuje
dragocen sad zemlje in potrpežljivo
čaka, dokler ne
prejme zgodnjega
in poznega dežja.
Potrpite tudi vi;
utrdite svoja srca,
kajti Gospodov
prihod je blizu. Ne
godrnjajte drug
nad drugim, bratje,
da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik
stoji pred vrati.
Bratje, za zgled
trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so
govorili v Gospodovem imenu.
(Jak 5,7–10)

 Za konec
KALORIJE – »Kaj so kalorije?« vpraša profesor. »Kalorije so male pošasti, ki živijo v omarah in vsako
noč napadajo obleko, da se ta čisto malo zmanjša.«
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: Iz 7,10–14
2. berilo: Rim 1,1–7
evangelij: Mt 1,18–24

Pod zemljo
Najpomembnejših stvari v življenju ne vidimo. Ne vidimo
z navadnimi očmi. Prve mesece življenja nas nihče ni videl,
in vendar je to eden največjih čudežev. Ljubezni same ne
vidimo, in vendar drži skupaj marsikaj, kar bi po goli logiki šlo narazen. Človekove notranjosti, njegovega duha ne
vidimo, in vendar človek nosi neizmerno več, kot se vidi.
Odnosov ne vidimo, in vendar so. Na nas vplivajo bolj kot
vse, kar otipamo in vidimo. Zakaj je še vedno tako težko
verjeti, da Kristus živi v telesu, čeprav ga ne vidimo? Sveta
hostija je najvišja točka nevidnega sveta v vidnem svetu.
Dlje od evharistije s telesnimi očmi ni mogoče. To je zadnji
domet božiča. Treba jo je prejemati v milosti in pogosto, da
bi lahko začeli živeti iz tega, kar je vidnemu svetu zakrito.
Janez Krstnik je v začetku živel v skritosti, v puščavi. Jezus sam je največji del svojega življenja do vstajenja živel
v skritosti. Tudi božič se ni zgodil na očeh.
Seme poraja novo pomlad pod zemljo. Življenje se začenja
na skrivnem. Zdi se, kot da se je Bog v teh časih umaknil.
Toda umaknili smo se mi, ker živimo »zunaj«. Kristus prihaja bolj zanesljivo, kot si mislimo. Toda njegovo delo se
začenja »pod zemljo«. Kmet, ki ne bi imel »vere« in bi se
ne zanašal na to, kar je pod zemljo, ne bi posejal semena.
Danes je tako težko najti čas za Boga. Toliko drugih opravil je. Božje življenje pa se zdi tako neotipljivo, nevidno. Toda če nismo
ničesar izgubili in pustili pod zemljo, da umre, ne bo pridelka,
od katerega živimo. In živeti je
mogoče le sproti. Razviti svet
nas je zapeljal z vero, da bomo
lahko končno sami ustvarili
zalogo. Zato ni več adventa. Bolj ko hočemo čas in
življenje obdržati v rokah,
manj ga imamo.

Zato vas vabim, da letos med devetdnevnico prinesemo vsak svoje kamne
na skrivno, v cerkev, v jasli. Kristus
je položen v jasli, ker nas želi najti v
tem, resničnem svetu, medtem ko nas
bodo vidni zasloni vsak dan še naprej
zasipali z vero v »zunaj«, v drugi, boljši svet. Prinesi kamen, ki predstavlja
videz, pozunanjenost. Prinesi hlad odnosov, trdoto, kamor ne moreš posejati semena, kjer se mora narediti vse
takoj ...
Boljši časi vedno zrastejo na skrivnem. Sami jih ne moremo spremeniti,
potrebujemo rojstvo.
župnik

Obvestila:
PRINAŠAM SVOJ KAMEN
priprava na božič – devetdnevnica
S ponedeljkom se Cerkev začne pripravljati na praznik s starodavno devetdnevnico.
Letos ste vabljeni, da vsakič, ko pridete, prinesete s seboj en čisto ta pravi
kamen (večji ali manjši, za v dlan). Na
začetku ali na koncu maše - devetdnevnice ga položite v majhne
lesene jasli, ki bodo pred oltarjem
v vsaki cerkvi. Zadnji dan bomo vse
vaše kamne iz podružnic prinesli v župnijsko cerkev in jih položili v hlev župnijskih jaslic.
Kamen lahko predstavlja vse težko,
hladno, boleče ... kar želite prinesti k
Bogu. Vsakič lahko vanj v duhu položite kakšno posebno prošnjo.
Kamen predstavlja predvsem hlad sodobnega sveta,
hlad
odnosov.
Kamen predstavlja trdoto in sebičnost;
lahko predstavlja individuali-

zem, v katerem vsak zadostuje sebi,
toda ustvarjen je, da se poveže in gradi; predstavlja greh, odpad od Božje
ljubezni.
Devetdnevnica naj bo zato resnična in
ne zunaj našega sveta. Kristus se ni
rodil v idealen svet. Rodil se je v greh
in hlad sveta; da bi ga našli tam, kjer
mislimo, da ga ni.
VEROUČENCI – PRIPRAVA NA BOŽIČ,
SPOVED IN OGLED FILMA
Veroučenci,
odberite čas tudi za
obisk večerne devetdnevnice.
V
tem tednu ni verouka ob običajnih
urah. K verouku
pridite brez zvezkov in nalog, imeli bomo spoved in
ogled filma. Potrudite se za oboje. Za
nižje razrede bo ogled (drugi del Frančišek in Klara) trajal 45 minut, za višje
pa kar uro in 45 minut.
Za nižje razrede (1. do 5, najmanjši
pridete k ogledu filma):
v četrtek v Črničah ob 15.30 spoved
v cerkvi, ob 16.15 ogled filma v učilnici
do 17. ure;
v ponedeljek v Kamnjah ob 15.00
spoved v cerkvi, ob 15.45 ogled filma
do 16.30;
v četrtek v Kamnjah ob 16.30 samo
ogled filma do 17.15.
Za višje razrede (6. do 9.):
v torek v Črničah ob 15.00 v cerkvi
spoved, ob 15.45 ogled filma v učilnici
do 17.30;
v ponedeljek v Kamnjah ob 15.00
spoved v cerkvi, ob 16.30 ogled filma
do 18.15;
v torek v Kamnjah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled filma do 18.15.
Če ne morete priti k svoji skupini, lahko
pridete k drugi v Kamnje ali Črniče.

STREŽNIKI
se pred prazniki še enkrat dobimo, da
se dogovorimo za vse obveznosti. V
Črničah bo to v četrtek ob 17. uri. V
Kamnjah se večji strežniki dobimo v
ponedeljek po ogledu filma ob 18.15.
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. V obeh župnijah sporočite, če
je še kdo od starejših, ki potrebuje
obisk in zakramente.
BIRMANCI – PRIPRAVA JASLIC
V Črničah imate birmanci srečanje
skupine v petek ob 18. uri.
Birmanske skupine v Skriljah, Kamnjah in Vrtovinu se pravočasno
dogovorite za postavljanje jaslic.
Poskrbite tudi za mah, zbrali ga boste
tako, da ga vsak birmanec prinese nekaj od doma. Jaslice boste dokončevali
v ponedeljek, 23. decembra, popoldne
(Vrtovin ob 16.00). Poskrbite, da bo ta
čas res rezerviran za vaš birmanski
prispevek k skupnemu
božiču.
V Črničah so za pripravo jaslic in cerkve
letos na vrsti Črniče.
MLADI
V petek ob 19.30 se dobimo v župnijski kuhinji v Kamnjah.
ZAKONCI
Druga skupina ima srečanje tokrat v
torek ob 19.30 v Kamnjah.
BETLEHEMSKA LUČ
Skavti bodo v nedeljo prinesli betlehemsko luč, lahko jo boste odnesli domov po maši ob 9.00 in 10.30 (pri
prvi maši še ne bo mogoče). Prostovoljni prispevki gredo za misijon Danila Lisjaka v Ugandi.

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 Kamnjah, Vrtovinu in Skriljah bo v četrtek , petek in soboto še možnost vsak
dan pol ure pred mašo.
IZREDNI DELIVCI OBHAJILA
V nedeljo bodo pri sveti maši v Črničah postavljeni v službo novi dodatni
izredni delivci obhajila, v Kamnjah po
praznikih. Hvala možem, ki ste sprejeli
to službo!
TRETJI ADVENTNI VEČER
v četrtek ob 20. uri v Škofijski gimnaziji Vipava. Gost večera bo dr. Leon
Oblak, znan tudi kot avtor mnogih
nagrajenih besedil za popevke. Predstavil bo sonete o svetnikih. Več o
njem lahko preberete v novembrskem
Ognjišču.
HVALA
vsem, ki ste se tudi v tem tednu trudili
z delom na Svetem Pavlu!
KVATRNA NABIRKA
Prihodnjo nedeljo ob kvatrah nabirko
za semenišče oddamo na škofijo.
PREDSTAVITEV
Predstavitev življenja Alojza Filipiča iz
sosednjih Batuj bo na gradu Kromberk
v torek ob 20. uri.

