ponedeljek, 24. 11., KAMNJE ob 18.30
Flora in Marija,
za †† Rijavec,
mučenki
Kamnje 29

GOJAČE ob 18.00
za † Janka Peršiča,
p. n. Gojače 7

PO MAŠI MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
ZA PREGANJANE KRISTJANE

PRED MAŠO MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
ZA PREGANJANE KRISTJANE

torek, 25. 11.,

VRTOVIN ob 18.30
za duše v vicah,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 18.00
za † Albino Ušaj,
8. dan

SKRILJE ob 8.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu in
angelom varuhom, p. n. Malovše

četrtek, 27. 11.,

Virgil in Modest,
apostola Karantanije

KAMNJE ob 18.30
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16, 1. obl.

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

petek, 28. 11.,
Katarina Labouré
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za †† Ivano in Franca
Podgornika, Vrtovin 34

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

sobota, 29.11.,
Saturnin,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. Črniče 24

nedelja, 30. 11.
PRVA ADVENTNA
NEDELJA,

KAMNJE ob 7.30
za † Zofijo Gerželj,
Vrtovin 2, 1. obl.

Katarina
Aleksandrijska,
devica in mučenka

sreda, 26. 11.,
Valerijan Oglejski,
škof

NEDELJA KARITAS

Andrej,
apostol

KAMNJE ob 10.30
za †† Slavko in Antona
Možina, Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za † Iva in vse †† Podgornik,
p. n. Malovše 10
za župnijo

blagoslov adventnih vencev

blagoslov adventnih vencev

ADVENTNI VEČERI 2014, v škofijski gimnaziji Vipava ob 20. uri
Ob obletnici začetka prve svetovne vojne tema: FRONTE

četrtek, 27. novembra:
dr. Vanja Kiswarday, FRONTA MED POMOČI POTREBNIMI IN POMOČI DAJAJOČIMI
četrtek, 4. decembra:
dr. Vasja Klavora, FRONTA MED NARODI: NE VOJNAM

nedelja Kristusa Kralja

23. novembra 2014
št. 47

Kajti
lačen
sem
bil in ste mi dali
jesti, žejen sem
bil in ste mi dali
piti, tujec sem bil
in ste me sprejeli,
nag sem bil in ste
me oblekli, bolan
sem bil in ste me
obiskali,v ječi sem
bil in ste prišli k
meni.‹ Tedaj mu
bodo pravični odgovorili: ›Gospod,
kdaj smo te videli
lačnega in te nasitili ali žejnega in ti
dali piti? Kdaj smo
te videli tujca in te
sprejeli ali nagega in te oblekli?
Kdaj smo te videli
bolnega ali v ječi in
smo prišli k tebi?‹
Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično,
povem vam: Kar
koli ste storili enemu od teh mojih
najmanjših bratov,
ste storili meni.‹
(Mt 25,35–40)

četrtek, 11. decembra:
p. dr. Viljem Lovše, DEMONI ME HOČEJO LOČITI OD BOGA

 Za konec
SLUŽBA – »Kako pa kaj nova služba?« vpraša prijateljica. »Kot v raju …« »Kaj?! A je tako dobra?«
»Ne, vsak trenutek me lahko izženejo.«
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 1. adventno nedeljo
1. berilo: Iz 64,2–7
2. berilo: 1 Kor 1,3–9
evangelij: Mr 13,33–37

Odnosi nas razkrijejo
Deček iz družine v Kalkuti je imel rojstni dan. Starši so mu
na ta dan vedno dali darila in mu priredili veliko zabavo. To
leto pa jih je prosil, naj ves denar, ki ga nameravajo potrošiti
zanj, podarijo materi Tereziji. »Na njegov rojstni dan zjutraj
so ga starši pripeljali k meni in izročil mi je ovojnico z denarjem. Deček je svoje starše veliko naučil. Povejte to otrokom.
Povejte pa tudi, da veliko otrok v Kalkuti ne vabi več svojih
prijateljev na zabave ob rojstnih dnevih …,« je pripovedovala
mati Terezija.
Doživela je še veliko drugih primerov, v katerih so otroci naučili starejše ljubiti do bolečine. »Prava ljubezen mora
imeti svojo ceno,« je ponovila večkrat, »zadajati mora rane;
izprazniti nas mora nas samih.« Če se že od otroštva vse vrti
okoli otroka in je otrok sam v središču, smo ga pustili v kraljestvu posameznikov. Morda bo zato v odraslosti težje prišel
do sreče resnične ljubezni. Lahko bo nekdo imel veliko znanja in sposobnosti, lahko bo na zunaj veljal kot zelo prijazen,
morda bo heroj, vendar globoko v sebi sam ali celo egoist.
Šele odnosi nas bodo na koncu razkrili.
»Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste storili meni.« To ni samo simbolna govorica. »Najmanjši bratje« niso samo predstavniki
Kristusa. Veliko več! Kar smo z ljubeznijo položili v odnose,
je že dejansko shranjeno v Kristusu.
Iz tega se gradi njegovo vstalo telo.
In samo kar je v njem utelešeno, bo
ostalo. Kako pomembno je, da se od
malega učimo v svoje življenje spuščati drugega. Saj bo na koncu to
edino kraljestvo, ki bo obstalo. V
tem kraljestvu se bo do konca razkrilo, kaj smo odživeli le kot heroji
in kaj smo odživeli v ljubezni.
Drugega lahko ljubim iz svojega
udobja ali iz svojega obilja. Ljubim

ga »od zunaj«. Ko pa moram odmakniti
nekaj svojega prostora in ga spustim
»v svoj prostor«, ljubezen tudi zaboli.
In te konkretne »druge« mi Kristus pošilja, da me z njimi rešuje mene samega. Prišel je, da nas reši nas samih. In
šele ko bom dokončno »v drugem« in
bo drugi »v meni«, se bom lahko oddahnil. To je kraljestvo, v katerega potujemo.
In tam se bo razkrilo vse. Posodo si
pomival z ljubeznijo. Posoda bo nekoč
uničena, ljubezen pa se je utelesila. Sosedu, sorodniku … si odpuščal, ga izročal Bogu. Ta ljubezen je zelo bolela,
vendar se je za vedno utelesila v Kristusu, čeprav je še ne vidiš. Zjutraj si
vstajal za službo ali za dom, gradil si
hišo z ljubeznijo. Hiša in denar bo minil,
ljubezen pa bo ostala vzidana. Hiša bo
sicer fizično nekoč propadla, a dejansko
bo ostala. Zakaj? Zaradi Kristusovega
kraljestva, ki je v telesu že onkraj groba. Če pa si vstajal in zidal hišo zaradi
svoje gole ideje, zaradi časti, ugleda,
da bi zavaroval in rešil sebe kot posameznika, ne bo utelešena in bo ostala
zunaj zadnjega kraljestva.
Odnosi nas že danes razkrijejo. Lahko
se zelo trudim, da bi sam postal dober
in popoln. Ko se znajdem v konkretnem
bolečem odnosu, bom kljub trdni volji
odreagiral povsem drugače. Nekdo je
vstopil v moj svet in obelodanil, s kakšnim vezivom sem gradil svojo dobroto. Hkrati pa sem lahko zelo ubog in
mi ne uspe, da bi se poboljšal, vendar
bodo odnosi razkrili, da je v moji nepopolnosti skrita ljubezen. Kristusovo
kraljestvo je zgrajeno iz grešnikov, ki
so se pustili vzidati.
župnik

PREDAVANJE ZA STARŠE
E
Starši veroučencev, čeprav imate veliko službe-nih in drugih obveznosti,
si vendar poskušajte urediti čas tako,
da boste v sredo prišli na predavanje
Zdenke Zalokar Divjak. Zaradi njenih obveznosti bo to že ob 17. uri.
Vabljeni tako očetje kot matere. Zelo
odmevno predavanje o tem, kako
danes konkretno vzgajati za odgovornost, bo zanimivo tudi za vse
druge.
V sredo odpade
verouk za 5. in
7. razred.
TEDEN KARITAS
V duhu letošnjega gesla
»V družini sem doma«
želimo opozoriti na številne stiske družine, ki niso
samo materialne. Poleg brezposelnosti, premajhnih dohodkov in slabih možnosti za življenje premnogih
družin v Sloveniji družine tarejo tudi
druge stiske, povezane z duševnim in
telesnim zdravjem, poklicno preobremenjenostjo staršev, osamljenostjo
otrok in starejših, zasvojenostjo in
nasiljem. Nobena skupnost, torej niti
nobena družina ni popolna in idilična.
Vse družine so poleg osebnih stisk, ki
so neizogibne v vsakem življenju, pod
hudim pritiskom globalizacije, individualizacije, potrošništva in v zadnjih
letih še negotovosti zaradi gospodarske in vrednostne krize. Karitas vidi
družino kot ljubečo, spoštljivo, vzgojno in ustvarjalno temeljno skupnost,
v kateri se razvijajo in živijo osnovne
oblike solidarnosti, ki se še posebej
kažejo v skrbi za otroke, invalidne,
bolne in starejše.

Klic dobrote na TV Slovenija v sredo ob 20.05. V četrtek bo v Centru
karitas v Ajdovščini dan odprtih
vrat, možnost pogovora dopoldan
med 10. in 11. uro, popoldan pa med
15. in 18. uro.
Nedeljsko nabirko bomo oddali za
potrebe Karitas: na Vipavskem je
400 družin in 120 posameznikov, ki
jim prisluhnemo in materialno pomagamo, pomoč se je dotaknila 400
otrok, ki dobijo šolske potrebščine
MOLITEV ZA PREGANJANE KRISTJANE
Na Škofijski karitas
smo se odločili, da
prosimo vse duhovnike naše škofije, da
bi v ponedeljek,
24. 11., v povezavi
s sveto mašo po župnijah molili za
preganjane (kristjane in druge) v
Siriji in Iraku.
Razmere v teh deželah so pereče.
Papež Frančišek nas je večkrat povabil k molitvi za preganjane brate v
teh krajih in menimo, da je prav, da
se v Tednu karitas tej molitvi organizirano pridružimo tudi v naši škofiji.
Tako bomo imeli v ponedeljek po
križev pot za preganjane kristjane v
Gojačah pred mašo in v Kamnjah
po maši. Vabljeni!
MLADI
V petek je redno mladinsko srečanje
ob 20. uri.
ADVENTNI VEČERI
V Vipavi bo že ta četrtek prvi adventni večer ob 20. uri.
ADVENTNI KOLEDAR
Tudi letos boste otroci (v tem tednu)
dobili adventni koledar, ki bo vam in
vašim družinam pomagal posvečevati adventno pripravo na božič.

HVALA
vsem, ki ste to soboto zavihali rokave
in s skupnimi močmi veliko naredili okoli cerkve na Svetem Pavlu, še
posebej pa možem, ki ste že prejšnjo
soboto sekali drevje.
ADVENTNI VENČKI
V okviru programa
Popoldne v Kamnjah bo
v soboto ob 16. uri
delavnica, kjer bomo izdelovali adventne venčke. Vabljeni otroci, starši,
stari starši ... Venčke boste lahko tudi
nabavili po delavnici oz. v nedeljo pri
maši za tiste, ki to želite.
V Črničah ste letos povabljeni k posebni konkretni drži. Doma spletite dva
venčka in ju prinesite k blagoslovu:
enega za dom, enega za druge, starejše, bolne, osamljene … Otroci, ponesite jih v začetku adventa na obisk
k starejšim in osamljenim ljudem na
njihove domove. Venčke, ki bodo ostali
v cerkvi, bodo na obisk ponesli sodelavci Karitas.
V nedeljo bomo pri vseh mašah blagoslovili adventne vence in prižgali prvo
svečo na skupnem vencu v cerkvi.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
V adventnem in božičnem času lahko
v okolici cerkve postavite jaslice v
naravi. Morda jih želite sami ali poznate koga, ki ga to veseli. Sami lahko
izberete primeren kraj. Za dogovor se
lahko obrnete na Sonjo Lozar iz Guštinov, 040 279 811.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu pokojne Albine Ušaj ste v
Črničah za obnovitvena dela v cerkvi
namesto cvetja darovali 245,50 evra.
Hvala domačim in vsem darovalcem!

