Nameni svetih maš:

tretja adventna nedelja

ponedeljek,15. 12., KAMNJE ob 18.30
za † Emo in †† starše
Antonija, Krizina
Rijavec, Kamnje 36
in druge drinske
mučenke

14. decembra 2014

torek, 16. 12.,

MALOVŠE ob 15.30
pogrebna
za † Jožefa Cigoja, Malovše 36

ZAČETEK BOŽIČNE
DEVETDNEVNICE

Adelajda, kraljica

ČRNIČE ob 18.00
za † Albino Ušaj,
30. dan
sreda, 17. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Janez de Matha,
redovnik

četrtek, 18. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Vunibald,
opat

petek, 19. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Urban V.,
papež

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9
KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj,
Kamnje 37
VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9

sobota, 20.12.,

ADVENTNA SPOVED OD 16.30

ČRNIČE ob 18.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, Črniče 12

B. DEVETDNEVNICA

Vincencij Romano,
duhovnik
nedelja, 21. 12.
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA,
Peter Kanizij,
cerkveni učitelj

v ČRNIČAH vsak dan
kratka devetdnevnica ob 18. uri

KAMNJE ob 7.30
za †† Marijo Čermelj in
Franca Kodriča, Kamnje 3b
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

ČRNIČE ob 9.00
za † Vidota Kodriča,
p. n. Črniče 79
ADVENTNA SPOVED
od 15. do 16. ure

št. 50

Rekli
so
mu
torej:
»Kdo pa si? Tem,
ki so nas poslali, moramo vendar odgovoriti.
Kaj praviš sam o
sebi?« Rekel je:
»Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
Izravnajte Gospodovo pot, kakor
je rekel prerok
Izaija.« In ti, ki so
bili poslani, so bili
izmed farizejev.
In vprašali so ga
ter mu rekli: »Kaj
torej krščuješ, če
ti nisi ne Kristus
ne Elija ne prerok?« Janez jim
je odgovoril: »Jaz
krščujem z vodo;
sredi med vami pa
stoji on, ki ga vi ne
poznate, ta, ki pride za menoj, ki pa
je pred menoj in
jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal
jermen njegovega
obuvala.«
(Jn 1,22—27)

 Za konec
AKROBATA – Dva cirkuška artista, ki nastopata kot akrobata, se poročita. Med pridigo pravi duhovnik:
»Želim vama, da bi bila roka Vsemogočnega vedno nad vama.«
Nevesta pa ga popravi: »Pod nama, gospod župnik, pod nama!«
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: 2 Sam 7,1–16
2. berilo Rim 16,25–27
evangelij: Lk 11,26–38

Kakor slama
Zgodba pripoveduje o pastirjih, ki so prišli v Betlehem s
polnimi rokami darov, odšli pa so s praznimi. Eden od njih ni
šel prazen. V dlani je skrival drobno slamnato bilko. »Le kaj
ti bo to? To je navadna smet, vrzi jo stran,« so se mu rogali.
Nekdo mu jo je iztrgal iz rok, zmečkal in vrgel v prah. Pastir
je ostal miren, jo pobral in poravnal: »Glej, ostala je, kar je
bila: slamnata bilka. Ves tvoj bes je ni mogel uničiti. Tako je
z Božjo ljubeznijo. Ni je mogoče uničiti, čeprav se zdi krhka
in slabotna, kakor slamnata bilka.«
Tudi mi lahko prinašamo slamo v ta bleščeči in hladni svet.
Tudi danes si Bog pripravlja prostor na skrivnem sredi moči
in utripajočih podob. Tudi mi pričakujemo, kateri voditelj,
politik, izreden človek bo prinesel spremembe. Podobno so
takrat pričakovali, kaj se bo spremenilo »od zunaj«. In hoteli so se kar navezati na izrednega človeka, Janeza Krstnika. Zato je moral ponavljati: »Jaz nisem mesija. Med vami
pa stoji on, ki ga vi ne poznate.«
Bog nas v tej godlji ne bo ozdravil od zunaj, ampak od
znotraj, »kakor vrt poraja svoje seme, tako bo Gospod …«
Ti časi so nam pobrali mnogo klasja, ki smo ga pred leti sanjali. Pustili smo se zasanjati od človeške pameti brez Boga.
Zagledani smo v babilonski stolp. Za nami je leto, ki je tudi
z nenavadnim vremenom pobralo mnogo klasov. Kaj bomo
naredili s slamo, ki nam je ostala v rokah? Jo bomo
odvrgli in jo v jezi ali razočaranju pomendrali?
Slama je podoba ponovne vrnitve Boga.
Kam? Znova v dom, v vsakdanje navade,
Bog je izginil iz javnosti, ker je že prej izginil iz vsakdanjih navad krščanskih družin. In vrnil se bo v javnost šele potem, ko
se bo prej vrnil na slamo naših preprostih
navad, med stene domov, h kosilu, večerji
in leganju k počitku, med ranjene odnose
in vsakdanje pogovore. »Zravnajte njegove
steze« od znotraj.

Vsak dan se ukvarjamo s prazno slamo. Bog nam jo daje kot znamenje.
Kristus sam je postal žito, ki se je pustilo omlatiti, da bi z druge strani izpolnil našo praznino. Sveta družina se
je »morala« odpovedati predstavam,
da so se pričakovanja preselila v Betlehem, »hišo kruha«. Treba je kaj izgubiti, da lahko Kristus napolni našo prazno
slamo z nečim novim, drugačnim, nepredvidenim …
Slama te spominja, da narava sama
ne zadostuje. Sodobni duhovni pozivi
»nazaj k naravi« te še ne pripeljejo do
Boga. Spominja te na Marijo, na podobo Cerkve, ki življenje sprejema. Marija ve, da sama nima življenja v sebi.
Zato se povsem zaupa tistemu, ki edini daje življenje.
Slama se pusti nastlati v hlev. Kristjani se ne smemo bati, da bi »smrdeli« po
grešnikih, nas spominja papež. Ne skušajmo ostati »neomadeževani« od sveta, da bi se ohranili čiste in s prezirom
gledali na tiste, ki so v grehu. Slama
nas spominja, da kristjani nismo v svetu zato, da zasebno skrbimo za svoje
duhovne zaloge. Kristjani smo zato, da
gremo med ljudi.
Slama te spominja na nežnost, ki jo
papež nenehno ponavlja. Naredili smo
romantični božič in s tem izgubili Božjo nežnost. To je velikonočna nežnost,
ki v sebi združuje trpljenje. Kristus ni
prišel, da bi nas rešil trpljenja, ampak
v trpljenju; ni prišel, da nas reši smrti,
ampak v smrti. Božje ljubezni edine ni
mogoče uničiti. Zato se ne boj trpljenja
in ne boj se smrti.
župnik

GOSPOD ALEKSANDER LESTAN
je v bolnišnici v Šempetru (kardiološki oddelek) še na opazovanju in pregledih. Se dobro počuti in vse lepo pozdravlja. Priporočamo ga v molitev.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Obisk devetdnevnice nas napolnjuje z
Božjo pripravo na
božič. Začne se v
torek. Zvezda je s
tem dnem »že na
nebu« in skupaj z modrimi tudi mi »pustimo vse« in se pravočasno odpravimo
na pot. Starši ste prvi, ki pri tem sami
kaj žrtvujete in daste zgled mlajšim.
V sodobnem decembru brez odpovedi
sicer koristnim stvarem ne gre več.
V jasli lahko prinesete droben snopčič
slame (na voljo v cerkvi ali pa ga sami
prinesete od doma). Skupaj s slamo
lahko otroci v jasli položite tudi na listih napisane odpovedi in dobra dela.
Ob jaslih boste otroci dobili ovčko, odrasli pa spodbudo za domov. Prerastimo tudi krajevno omejenost in se pri
obisku ne držimo samo svoje vasi, pogumno se odpravimo k bogoslužju tudi
drugam.
V Črničah vabljeni k devetdnevnici vsak dan v župnijski cerkvi ob 18.
uri: kratka devetdnevnica brez maše
(desetka + zgodbica). Starši se lahko
na razpored v cerkvi vpišete za branje
zgodbice za vsak dan. Tudi tu prinesete
slamo in lističe z odpovedmi.
VEROUČENCI – PRIPRAVA NA BOŽIČ,
SPOVED IN OGLED FILMA
Veroučenci, žrtvujte kakšno sicer
pomembno stvar za obisk večerne
devetdnevnice. V tem tednu pridite k
verouku brez zvezkov in nalog, imeli
bomo spoved in ogled filma. Izberite
možnost v eni ali v drugi župniji:

ZA NIŽJE RAZREDE
(1. do 4.(5.) razreda:

v ponedeljek v Kamnjah ob 16.30 spoved, ob 17. uri ogled
filma do 18;
v torek v Črničah ob 16.30 ogled filma,
ob 17.30 spoved pred devetdnevnico;
v četrtek v Kamnjah ob 16. uri spoved, ob 16.30 ogled filma do 17.30.
ZA VIŠJE RAZREDE ((5.)6. do 9. razreda):

v ponedeljek v Kamnjah ob 15. uri
spoved, ob 15.30 ogled filma do 16.30;
v četrtek v Črničah ob 16.30 ogled
filma, ob 17.30 spoved pred devetdnevnico.
Če ne morete priti k svoji skupini, lahko pridete k drugi v Kamnje ali Črniče.
Tudi v tednu pred božičem ne bo verouka, prihajajte k devetdnevnici!
Program POPOLDNE V KAMNJAH ta
ponedeljek odpade.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V četrtek dopoldne spovedovanje in
obhajanje bolnikov v Črničah: začnem
v Gojačah ob 9. uri v cerkvi kot običajno, nato Malovše, Ravne in Črniče.
V Kamnjah obiskujem bolne in starejše
v soboto dopoldne in po dogovoru že
prej ali v začetku naslednjega tedna.
V obeh župnijah sporočite, če je še
kdo od starejših, ki potrebuje obisk in
zakramente.
MLADI
V petek bo mladinsko srečanje ob
običajni uri. Letos je ta večer spoved za mladostnike. Duhovniki se
izmenjujemo in smo na razpolago. V
Kamnjah bo v petek gost Sašo Mugerli, župnik v Žabljah, Šmarjah in na
Planini. Izkoristite priložnost za dobro
sveto spoved.

ADVENTNA SPOVED
V sredo je čez dan spovedovanje v
Logu pri Vipavi od 9. do 12. in od
15. do 18. ure. V Črničah je adventno
spovedovanje v soboto od 16.30 in
še med sveto mašo ter v nedeljo od
15. do 16. ure. Obakrat bo spovedoval
g. Joško Tomažič.
BLAGOSLOV NOVE SPOVEDNICE
in urejenega prostora pod korom bo v
Črničah v nedeljo takoj po maši. Hvala
skrbnim izvajalcem in delavcem Damlesa ter vsem, ki ste sodelovali pri načrtovanju. Hvala g. Aleksandru Lestanu
in drugim darovalcem za to pridobitev.
Prijetna spovednica naj bo spodbuda, da
se bomo hodili pogosto odžejat k studencu, ki je brat zakramenta krsta.
GENERALNO ČIŠČENJE cerkve v Črničah bo v petek od 16. ure dalje. Letos
so za božič na vrsti Gojače. Zaradi del
je cerkev zaprašena in bo potrebno to
delo temeljito opraviti, zato vabljeni, da
se pridružite tudi iz drugih podružnic.
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).
ŠKTD Kamnje Potoče vabi v nedeljo,
21. 12. ob 18. uri v dvorano Doma krajanov Kamnje. Dramska skupina Ga pihnemo iz Podnanosa bo uprizorila novo
predstavo, polno življenjskih resnic,
preizkušenj iz družinskega življenja.
ZAKONSKI JUBILANTI
v Kamnjah bo praznovanje letošnjih zakonskih
jubilantov na nedeljo Svete družine,
28. decembra. Lepo vabljeni tudi tisti,
ki morda ne boste dobili vabila.

