Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Slavko in Antona
Možina, Potoče 24

GOJAČE ob 18.00
za †† Marico in brata Lenarta
Čermelja, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30
za †† Terezijo Podgornik
in Eleno Blanchard,
p. n. Vrtovin
SKRILJE ob 18.30
za † Pavlo Čehovin,
Skrilje 24

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanislava Bratina,
8. dan

KAMNJE ob 18.30
za †† Martina in Albina
Vodopivca, Kamnje 57

ČRNIČE ob 18.00
za † Vilmo Brankovič,
30. dan

Virgil in Modest,
apostola Karantanije

VRTOVIN ob 8.00
za † Ivanko Lisjak,
Vrtovin 10c

RAVNE ob 18.00
za †† Stanka in Zofko
Vidmar, p. n. Ravne 3

sobota, 28. 11.,

V Vipavskem Križu: za mladino

ČRNIČE ob 18.00
za † Albina in Albino Ušaj,
p. n. Črniče 56

Klemen I.,
papež

torek, 24. 11.,
Andrej Dung-Lac in
vietnamski mučenci

sreda, 25. 11.,
Katarina Aleksandrijska,
devica in mučenka

četrtek, 26. 11.,
Valerijan Oglejski,
škof

petek, 27. 11.,

Katarina Labouré,
redovnica

nedelja, 29. 11.,
PRVA ADVENTNA
NEDELJA,
nedelja Karitas
Filomen,
mučenec

nedelja Kristusa Kralja

22. novembra 2015
št. 47/15

MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo Materi
Božji, p. n. Malovše

KAMNJE ob 7.30
za † Romana Bunca, p. n. Skrilje
ČRNIČE ob 9.00
za † Kazimirja Bavca, p. n.
KAMNJE ob 10.30
za † Drago Vodopivec, Potoče 16
v Vipavskem križu: za župnijo

Pred nami je:
• nedelja, 29. 11., začetek adventa in nedelja Karitas;
• sobota, 5. 12., na predvečer godu obisk svetega Miklavža;
• torek, 8. 12., slovesni praznik in začetek svetega leta;
• nedelja, 13. 12., odprtje svetih vrat in začetek leta usmiljenja za našo škofijo;
• sreda, 16. 12. začetek božične devetdnevnice.
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Kraljestvo je v koreninah
Ko se mož zjutraj odpravlja na službeno pot, se z ženo
poslovita in ona mu reče: »Ne pozabi, da imaš korenine
v meni. In bodi miren, ne bodo se posušile.« To resnično
pričevanje sem slišal na lanskem radijskem misijonu. Kaj
pomeni, da imaš korenine v drugem? Običajno človek pride
do tega šele skozi preizkušnje. »Teoretikom« je to povsem
nerazumljivo. Ko dopustiš, da ti življenje oklesti veje, začnejo močneje poganjati korenine. To je zametek kraljestva,
ki »ni od tega sveta«.
Zakaj je zakonska zveza tako pomembna in povzdignjena
v zakrament? Zato, ker kaže na prihodnje življenje. Kaže,
kako narava skozi križe in težave lahko potuje k nadnaravi.
Zato se danes temne sile zaletavajo ravno v to zvezo in
želijo uveljaviti lažjo pot. Le zraščenost oseb druge v drugi
daje življenje. Zato so tri osebe en Bog. In iz te združenosti
smo mi začeli živeti.
Kristus je kralj samo zato, ker so njegove korenine v Očetu in Očetove v njem. Življenje, ki se iz teh korenin pretaka,
je Sveti Duh. In ta povsem drugačen način bivanja oseb
skozi svojo preizkušnjo Kristus odpira tudi nam. To je edina
trdnost, ki bo ostala. Vsa druga kraljestva se rušijo. Nekateri, žal, še vedno pričakujejo, da bo Kristus kar na tem
svetu s kristjani postavil družbo, ki trdno stoji. In so razočarani. Številni se umaknejo
in odidejo. Juda je iz razočaranja postal izdajalec.
Tudi danes množice zapuščajo Kristusa. Mnogi
so pričakovali zemeljsko
Odlomki Božje besede
popolnost Cerkve. Iz razočana prvo adventno nedeljo
ranja nad Cerkvijo lahko iščeš
(začenjajo se odlomki v letu C):
1. berilo: Jer 33,14–16
Kristusa
»zasebno«, a zasebni
2. berilo: 1 Tes 3,12–4,2
evangelij: Lk 21,25–28.34–36
Kristus ti lahko daje le močne
Pilat je odvrnil:
»Sem mar Jud?
Tvoj narod in
veliki duhovniki so te izročili
meni. Kaj si
storil?« Jezus
je odgovoril:
»Moje kraljestvo
ni od tega sveta.
Ko bi bilo moje
kraljestvo od
tega sveta, bi se
moji služabniki
bojevali, da ne
bi bil izročen Judom, toda moje
kraljestvo ni od
tod.« Pilat mu je
rekel: »Torej si
vendarle kralj?«
Jezus je odgovoril: »Ti praviš,
da sem kralj. Jaz
sem zato rojen
in sem prišel
na svet zato, da
pričujem za resnico. Kdor je iz
resnice, posluša
moj glas.«
Jn 18,35–37

ideje in prepričanja, ne more pa ti več
dati življenja. Od groba dalje Kristus
namreč živi v novem kraljestvu, živi
le s koreninami v drugem. To je novo
občestveno življenje, od katerega nas
je odtrgal izvirni greh, in je edino, ki
te lahko potegne iz smrti.
Ne čakaj od zunaj nekega novega
kraljestva. Ne čakaj od zunaj boljših
časov za svojo družino. Vedno več novih pravil, predpisov, spoznanj in naukov ne more dati trdnosti, če niso nekaj živega. Resnica je lahko le nekaj
živega. Resnice brez življenja sploh ni.
Kristus pa je živ in zato je Kralj. »Kdor
je iz resnice, posluša moj glas.«
župnik

TEDEN KARITAS
Do prihodnje nedelje Karitas se vrstijo dogodki ob letošnjem geslu »V
službi človekovega dostojanstva«.
Središče in srce pri
delu v Karitas je
vsak človek, ki je
Božja podoba, je
nekdo in ne nekaj,
je vedno subjekt in
ne predmet.
V sredo je romanje
prostovoljcev na Ponikvo. V sredo
ob 20. uri bo TV Slovenija prenašala
jubilejni 25. dobrodelni koncert
Klic dobrote.
V četrtek je dan odprtih vrat v
Centru Karitas v Ajdovščini, dopoldan
med 10. in 11. uro vabljeni tisti, ki
bi se radi pridružili pri karitativnem
delu; popoldan pa med 15. in 18. uro
vabljene razne skupine. Na področju
Vipavske dekanije prejema pomoč
skoraj 400 družin in posameznikov.
Nabirka prihodnje nedelje je namenjena družinam in posameznikom v
stiski.

SREČANJE ZA STARŠE
V sredo in četrtek je srečanje za
starše prvega in drugega razreda. Dobili se bomo samo za 45
minut, in sicer v Črničah v sredo ob
19.30, v Kamnjah pa v četrtek ob
19.30. Lahko izkoristite eno ali drugo
možnost. Vabljeni tudi očetje! Letos
se še nismo srečali skupaj, zato se
potrudite.
DUHOVNI VIKEND ZA BIRMANCE
V petek ob 17. uri z bodočimi birmanci začenjamo duhovni vikend
v Vipavskem Križu. Imeli bomo
zelo lep program skupaj z društvom
SKAM in animatorji. Hvala animatorjem in gospodinjam, ki boste poskrbele za naše želodčke. Starši ste
vabljeni k sklepni sveti maši v nedeljo ob 12.00. Skrite botre, starše in
birmanske botre ter druge vabim, da
vikend podprete z molitvijo.
ADVENTNI VENČKI
V nedeljo bomo pri maši blagoslovili
adventne venčke. Naj bodo res znamenje duhovne priprave na božič.
V Črničah in Kamnjah vabljeni, da
izdelate še dodaten venček, ga prinesete k blagoslovu in podarite komu
od starejših in osamljenih v župniji.
ADVENTNA DELAVNICA
V soboto, 28. 11.,
bomo v okviru programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne venčke.
Če kdo želi v naši družbi narediti
svoj venček, naj se nam pridruži ob
16. uri v veroučni učilnici. Delavnico
lahko obiščejo tudi tisti, ki bi radi, da
jim venček naredimo mi.
PREDSTAVITEV LESENIH JASLIC
Na prvo adventno nedeljo bo Oton
Naglost iz Vipave v Kamnjah po
drugi sveti maši v učilnici predstavil ročno izdelane figure jaslic. Lepo

vsak dan za zmago dobrega v naši domovini. Molitvene skupine nadaljujte z
dragocenim zbiranjem. Vabljeni tudi k odpovedi od
HVALA PEVCEM IN ORGANISTOM
Ob godu sv. Ceci- TV-odvisnosti in telesnemu
lije se v imenu žu- postu. Pri bogoslužju bomo
pred blagoslovom uporabili
pljanov zahvaljujem vsem mladim molitev na podobicah.
in odraslim cerkvenim pevcem, OTROK MED ŽELJAMI
IN PRAVICAMI ODRASLIH
zborovodjem
Lepo vabljeni na pogovorni večer z
in organistom.
Vaše služenje župniji je vezano na dr. Tonetom Kunstljem s tem pomenljivim naslovom v petek, 27. 11.,
vse leto in zahteva zvestobo ter
ob 19.30 v domu krajanov v Ajdovščini
velike odpovedi. Še posebej hvala
tistim, ki ste zvesti na vajah in pri (Prešernova 26).
bogoslužju. Pristopite k zboru tudi
novi; s pravim namenom darovani PREDAVANJE MARKA JUHANTA
V soboto bo v Komnu Marko Juhant
čas se vam bo povrnil na drugih
imel predavanje z naslovom »Med
področjih. Pevske vaje za odrasle
so zvečer ob torkih v Črničah in ob mamo in nono«. V soboto, 28. 11. ob
19.30 v župnišču v Komnu.
petkih v Kamnjah, za otroški zbor
so vaje v Črničah po dogovoru ob
nedeljah takoj po maši, v Kamnjah UVOD V LETO USMILJENJA
V nedeljo bo imel Tomaž Podobnik uvod
ob petkih ob 17. uri.
v leto usmiljenja v cerkvi Kristusa Odrešenika v novi Gorici od 15. do 18. ure.
BODIMO BUDNI V PRIPRAVI
NA REFERENDUM
Obilica sporočil in mnenj nas lah- PRIPRAVA NA BOŽIČ – 3 MUNUTKE NA DAN
Se je tudi tebi že
ko uspava. Resnično vas vabim,
da v tem času pomnožimo molitev zgodilo, da je prišel
božični večer in si pomislil, kdaj je šel
za ohranjanje vrednote družine v
advent mimo tebe? Naj bo letošnji bodružbenih strukturah našega nažič drugačen, naj advent mine v pričaroda. Molitev ima silno moč, da
prikrite naklepe, ki se na zunaj
kovanju, v pripravi na prihod našega
predstavljajo kot nekaj dobrega in Odrešenika. Vendar kako? Zelo prepronaprednega, obrne v dobro. Molisto. V dneh od 29. novembra do 25.
tev naj nas tudi prebudi, da bomo decembra si vzemi 3 minutke na dan,
z udeležbo na referendumu zaklikni na spletno stran Pridi.com, Fastavili svoj glas in okoli sebe med
cebook ali Youtube, poišči #deliJezusa
ljudmi dobre volje širili resničen
in si oglej kratek filmček. Vsak dan
namen referenduma. Glas proti ni te bo nagovoril bolj ali manj znani Slousmerjen proti različnim, ampak
venec, ki bo s teboj delil svojo izkušnjo
je glas za otroke. Otroci so danes
vere v Jezusa in te ob tem povabil, da
že tako prevečkrat žrtve individua- razmisliš ter pričuješ o svoji veri tudi TI!
lizma odraslih.
#deliJezusa lahko spremljaš tudi po
Vabim, da se vsaka družina pogu- televiziji Exodus, vsak adventni dan ob
mno poveže vsaj eno desetko
7:00, 13:00, 19:00, 1:00.
vabljeni vsi, ki vas zanima. Z njimi bomo postopoma dopolnjevali
nove župnijske jaslice.

