ponedeljek,1. 12.,
Marija Klementina
Zairska, mučenka

KAMNJE ob 18.30
za †† Bizjak,
Potoče 24

GOJAČE ob 18.00
za † Jožefa in Karolino
Čermelj, Gojače 8

torek, 2. 12.,
Natalija (Božena),
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

ČRNIČE ob 18.00
za † Alojza Ipavca,
Črniče 9

sreda, 3. 12.,
Frančišek Ksaver,
duhovnik

ni svete maše

MALOVŠE ob 18.00
na čast Materi Božji za zdravje,
p. n. Malovše

četrtek, 4. 12.,
Barbara,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Slavko in Tonija Čibeja,
Kamnje 5a

ČRNIČE ob 18.00
za † Marjana Fišerja,
p. n. Črniče 24

OD 18.10 SPOVED, PO MAŠI ČEŠČENJE

prvi petek, 5. 12.,

Krispina (Pina),
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za † Darka Slejka,
p. n. Potoče 49
OD 17.15 SPOVED
PO MAŠI PRIHOD MIKLAVŽA

prva sobota, 6.12., SKRILJE ob 8.00
za vse pokojne,
Nikolaj (Miklavž),
p. n. darovalcev
škof

OD 7.30 SPOVED IN ČEŠČENJE

nedelja, 7. 12.
DRUGA ADVENTNA
NEDELJA,
Ambrož,
cerkveni učitelj

oddani mašni nameni
(opravljeni drugje)

SKRILJE ob 7.30
za † Sipota Kalina,
Skrilje 70c
KAMNJE ob 10.30
za † Darka Valiča,
Skrilje 2

ČRNIČE ob 18.00
za †† sestre Krkoč in Tominc,
p. n. darovalca
OD 17.00 SPOVED IN ČEŠČENJE
PO MAŠI PRIHOD MIKLAVŽA

RAVNE ob 18.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33
ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra,
p. n. Črniče 70f
za župnijo

za †† Marja, Valerijo in Ljubo Božič, p. n. Koper
za †† Marjana in Slavico Grah, p. n. Koper

ADVENTNI VEČERI 2014, v škofijski gimnaziji Vipava ob 20. uri
Ob obletnici začetka prve svetovne vojne tema: FRONTE
četrtek, 4. decembra:
dr. Vasja Klavora, FRONTA MED NARODI: NE VOJNAM
četrtek, 11. decembra:
p. dr. Viljem Lovše, DEMONI ME HOČEJO LOČITI OD BOGA

 Za konec
DRŽAVA V MALEM – »Veš, naša družina je tako rekoč država v malem,« razlaga Janez svojemu pivskemu prijatelju.
»Žena je ministrica za finance, sin je zunanji minister, hči ministrica brez listnice, tašča je vojna ministrica …«
»Ti si pa najbrž ministrski predsednik?« »Oh, kje pa! Jaz sem ljudstvo, ki mora vzdrževati ves ta državni aparat.«

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

prva adventna nedelja

30. novembra 2014
št. 48

Vedno
se
za vas zahvaljujem svojemu Bogu
za Božjo milost, ki
vam je bila dana
v Kristusu Jezusu, kajti v njem
ste vsestransko
obogateli v vsej
besedi in v vsem
spoznanju. Pričevanje o Kristusu
se je namreč med
vami utrdilo, tako
da vi, ki pričakujete razodetje
našega Gospoda
Jezusa Kristusa, ne pogrešate
nobenega daru
milosti. On vas
bo tudi do konca
utrdil, da boste
brez krivde na dan
našega Gospoda
Jezusa Kristusa.
Zvest je Bog, ki
vas je poklical v
občestvo s svojim
Sinom Jezusom
Kristusom, našim
Gospodom.
(1 Kor 1,4–9)

Odlomki Božje besede
na 2. adventno nedeljo
1. berilo: Iz 40, 1–11
2. berilo: 2 Pt 3,8–14
evangelij: Mr 1,1–8

Njegova moč
V nekem nakupovalnem središču so močno znižali cene in
pripravili tekmovanje v nakupovanju. Kdor bo v petnajstih
minutah nabral blago v največji vrednosti, bo dobil nagrado
in popust za naslednji mesec. Ljudje so hiteli in se z vozički
zaletavali drug v drugega. Med mrzličnem hitenjem so med
policami srečali fanta, ki je hodil počasi, mirno izbiral izdelke
in jih polagal v voziček. »Zakaj pa ne hitiš, mar ne tekmuješ
za popuste?« »Zakaj pa?« se je začudil, »saj je moj oče lastnik
trgovine.«
Moderni »črni petki« so že prišli tudi k nam. Ljudje res mrzlično nabiramo stvari in zavidamo drug drugemu. Pa ne le
onih v trgovinah. Veliko drugih »izdelkov« nam je zasulo vodnjake. Vedno bolj se mi odkriva najgloblja skrivnost hitenja
in tako hitrega minevanja časa. Zakaj smo zasuti? Ker ni Očeta. Kristus nam je prišel razodet Očeta. Še več. V Kristusu je
njegova trgovina spet naša. »Vedno se za vas zahvaljujem
svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu
Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli.« Samo to nas
lahko reši strahu, da bi izgubili življenje, da bi nam življenje
spolzelo iz rok. Kristus je že prišel, zato življenje ni več za
nami, ampak pred nami. To je skrivnost adventa.
Zato vam letos predlagam drugačno pot. Obrnimo smer. Naj
ne bo v ospredju, kaj vse bom še naredil za Boga, za drugega, za sebe, za svet … Bog želi delati, vendar ne more, ker
mi »ves čas delamo« in se trudimo in se s prerokom Izaijem
tudi danes sprašujemo: »Ti, Gospod, si naš Oče … Zakaj si
dopustil …?« Advent pomeni prihod. Umakni svoj »jaz«, ki brez
Očeta postane napihnjen ali
pa negotov »jaz«.
Kristusov klic je jasen: »Čujte.« Toda »čujte« so kristjani v časih žive vere razumeli
kot: »Pusti, da deluje Božja
moč. Naredi raje najprej pro-

stor. Potem se bo lahko v tvojem življenju in v tvoji družini razodel Kristus
in njegova moč.« Advent je postal prepoln dejavnosti. Tudi duhovno pripravo
na božič lahko razumemo le »od naše
strani«: kaj vse bomo v družini še naredili? Kaj vse bomo v Cerkvi, kraju, v
veselem decembru še naredili, da ne
bo vse dolgočasno.
»Čujte« pomeni »naredi prostor«. Ker
ni Očeta, se mora stalno nekaj dogajati.
Predavateljica nam je v sredo razložila,
da možgani otrok zaradi premnogih impulzov, nenehnih zunanjih motivacij danes v otroku prehitro povzročijo občutke dolgočasja. Advent pa je čas, ko naj
bi namerno poskrbeli, da je praznina,
da je življenje tudi pusto, sivo, mračno. Treba je občutiti pritisk praznine.
Brez tega ni vodnjaka in ni izvira vode.
Odraslim se dogaja isto, zlasti ob večerih, ko smo od vsega utrujeni. In takrat
svet poskrbi, da z mnogimi vsebinami
še posebno preko zaslonov zasuje naše
vodnjake.
Gospod ve, da se človek temu zelo
težko upre ali sploh ne. Zato želi priti
v tvojo družino. Samo pusti mu, da izprazni in očisti tvoj vodnjak. Potem se
ti bo v globini razodela voda, ki je niti
ne slutiš. Ta voda je Očetova ljubezen,
očetova »trgovina«. Šele ko si popil nekaj svežega in resnično okusnega, se
lahko odpoveš stvarem, ki zasipajo tvoj
vodnjak.
župnik

ADVENT
Advent je postal nasičen.
Najbolj to občutite družine. Kljub
dobri volji nas množica decembrskih
vsebin odnese na površje.
Na rdečo nit »Ne nalagati, ampak
odvzeti« nas bo spominjala tudi
simbolika v obeh župnijskih cerkvah.

Na božič se bomo
pripravljali tako, da
se bomo najprej
zavedeli, nato pa
odvzemali tisto, kar
dela nasičen naš
vsakdanjik. Domov
bomo lahko odnesli
semena dobrega.
Med devetdnevnico pa prinesli slamo
preprostosti in netekmovalnosti za
Božje rojstvo.
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Tudi na začetku decembra vabljeni k tihemu češčenju in zakramentu spovedi.
BOLNIKOV IN STAREJŠIH
tokrat ne obiskujeva, obisk bo pred
prazniki.
GOSTJI V MOLITVENI SKUPINI
V sredo bosta v Črničah v molitveni
skupini gostji s. Ancila in s. Anica
z Mirenskega gradu. Ura molitve bo
posvečena Marijinemu rojstvu. Lepo
vabljeni v Črniče ob 18. uri.
MIKLAVŽ PRIHAJA
in otroci se veselijo.
Miklavž nas bo obiskal
na predvečer godu, v
petek, takoj po večerni maši.
V Kamnjah in Črničah
ste njemu in otrokom pripravili kratko
igrico in petje otroških in mladinskih
pesmi.
Miklavž ne želi nositi bogatih daril, želi
vas predvsem videti in pohvaliti.
Starše prosimo, da kljub že nemirnim
otrokom zdržite do konca in ne odhajate iz cerkve, dokler sicer kratek
program po maši ni sklenjen. Lepo
je, da se od Miklavža na koncu tudi
poslovite.

MAVRIČNA SKUPINA V ČRNIČAH
Vsi otroci, mali in veliki, vabljeni
v mavrično skupino, ki bo imela
prvo srečanje na drugo adventno
nedeljo, 7. 12., takoj po maši v
veroučnih prostorih. Veliko boste
ustvarjali že na prvem srečanju,
zato se prej prijavite Nini Valič iz
Črnič: 051 866 553.
MLADI
V petek je redno mladinsko srečanje
ob 20. uri.
DEVETDNEVNICA
Kdor želi, lahko opravlja devetdnevnico
pred praznikom Brezmadežne. Besedilo za vsak dan je na spletni strani.
NAROČNINE, DUHOVNO BRANJE
Nekateri ste že začeli poravnavati
naročnine za verski tisk. Hvala tudi
vsem, ki ste že darovali bero!
Kolikor morete, vztrajajte pri duhovni hrani. Naročnino lahko poravnate
do konca januarja. Če ne morete v
celoti sedaj, sporočite in boste plačali
pozneje.
Poleg Ognjišča in Družine zelo priporočam tudi Mavrico za otroke, za
odrasle mesečni Magnificat, ki se je
zelo prijel in ga mnogi z veseljem
uporabljajo pri vsakdanjem duhovnem življenju, Božji besedi in bogoslužju, kratkih, vendar močnih spodbudah. Priporočam tudi dvomesečnik
Božje okolje, Besedo med nami, novo
revijo Cerkev danes in še druge.
Ognjišče 28,50; Družina 93,60 (če
plačamo do konca januarja); Mavrica 37; Magnificat 55,80; Božje
okolje 26,40 Prijatelj 11,70; Misijonska obzorja 9; Beseda med
nami 20,40; Cerkev danes 35,40;
Naša luč 26,95; Mohorjeva družba (šest trdo vezanih knjig) 45 €.

NEKAJ MISLI
s predavanja za starše, ki ga je
imela dr. Zdenka Zalokar Divjak.
Misli so samo izluščene iz celote in
tu kar tako nametane:
Otroci so danes
premalo bivanjsko varni. To
najbolj potrebujejo. Srečajo
veliko oseb.
Otrok je premalo skupaj z eno
osebo.
Otrokom je treba zaščititi njihovo
otroštvo. Ogrožajo jih naša prevelika pričakovanja. Ta postajajo
vedno višja.
Prepogosto nasedamo miselnosti,
da je treba čim prej osvojiti znanje, iz bojazni, da ne bi česa zamudili. Preveč je dodatnih dejavnosti.
Otroci so zapadli miselnosti, da se
mora stalno nekdo z njimi ukvarjati. Danes zato pogosto slišimo:
»Meni je tu brez veze.« Recept za
dolgčas: pustiti, da deluje njihova
domišlja. Naša naloga je, da poskrbimo, da bodo opremljeni za
življenje.
Z otrokom se je treba pogovarjati,
vendar o dveh rečeh ni pogajanj
in debate: o učenju in delu. Otroci višjih razredov OŠ bi namesto
mnogih zunajšolskih dejavnosti že
morali poskrbeti, da starše doma
čaka kosilo in pospravljena hiša.
Meje postavljamo do 6., 7., 8. leta,
potem naj bodo že samoumevne.
Večer je za odnos med mamo in
očetom in ne za to, da eden ali
drugi »gre za otrokom«.

