Bogoslužje:

ponedeljek, 30. 11.,
Andrej,
apostol

torek, 1. 12.,

Karel de Foucauld,
redovnik

sreda, 2. 12.,
Bibijana,
mučenka

četrtek, 3. 12.,

Frančišek Ksaver,
duhovnik

prvi petek, 4. 12.,
Barbara,
mučenka

prva sobota, 5. 12.,
Krispina,
mučenka

nedelja, 6. 12.,
DRUGA ADVENTNA
NEDELJA,
Nikolaj (Miklavž),
škof

KAMNJE ob 18.30
za † Karlo Rijavec,
p. n. Šempas

VRTOVIN ob 18.00
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112
SKRILJE ob 18.30
za † Dragico Podgornik,
Skrilje 71, 30. dan
KAMNJE ob 18.30
za † Pavla Batagelja,
Kamnje 9, 8. dan
od 18.10 spoved,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9
od 18.00 spoved,
po maši češčenje
KAMNJE ob 19.00
p. n. darovalca, Kamnje
obisk sv. Miklavža

GOJAČE ob 18.00
za †† Jazbec in Fišer,
p. n. sorodnikov
ČRNIČE ob 18.00
za † Jožefa Lojka,
30. dan

prva adventna nedelja
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št. 48/15

MALOVŠE ob 18.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 6
ČRNIČE ob 18.00
za † Alojza Ipavca,
p. n. Črniče 9
ČRNIČE ob 18.00
po namenu darovalcev
od 17.00 spoved in češčenje
ČRNIČE ob 17.00
za † Marjana Fišerja,
Črniče 24
obisk sv. Miklavža

SKRILJE ob 7.30
za †† Cirila in Olgo Turk, Skrilje 47a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana, Terezijo in Vilmo Brankovič, p. n.
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Marijo in Jožeta Mužina, Vrtovin 17a

Pred nami je:
• torek, 8. 12., slovesni praznik Brezmadežne, začetek svetega leta usmiljenja;
• nedelja, 13. 12., odprtje svetih vrat v Kopru, na Sveti Gori in v Logu pri Vipavi;
spovedni dan v Kamnjah in v Logu;
• sreda, 16. 12., začetek božične devetdnevnice.

 Za konec

NEBESA – »Mama, Janez me je zasnubil. Ampak veš, on ni veren, ne verjame niti v nebesa niti v pekel.«
»Nič ne de, kar poroči se z njim. Važno je, da bo pri tebi imel nebesa. Za ostalo bom že jaz poskrbela.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

»Ko se bo to
začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite
glave, kajti
vaše odrešenje
se približuje.«
»Varujte se,
da vam srca ne
bodo obtežena
z razuzdanostjo, pijanostjo
in življenjskimi
skrbmi in da
vas tisti dan ne
ujame iznenada kakor
zanka. Prišel
bo namreč nad
obličje vse
zemlje. Zato
čujte in vsak
čas molíte,
da bi zmogli
ubežati vsemu
temu, kar se
bo zgodilo, in
stopiti pred
Sina človekovega.«
Lk 21,28.34–36

Odlomki Božje besede
na drugo adventno
nedeljo
1. berilo: Bar 5,1–9
2. berilo: Flp 1,4–6.8–11
evangelij: Lk 3,1–6

Sprejmi čas

Stari oče je učil svojega vnuka o življenju. Pripovedoval mu
je: »V meni se strašno bijeta dva volkova. Prvi volk predstavlja strah, jezo, zavist, žalost, lakomnost, krivdo, zamero, laž
… drugi veselje, mir, ljubezen, upanje, vedrino, umirjenost,
skromnost, prijaznost, prijateljstvo, dobroto, resnico, sočutje in zaupanje. Takšen boj se bije v vsakem izmed nas.«
Vnuk se je zamislil, nato pa vprašal starega očeta: »Kateri
volk pa potem zmaga?« In on je mirno odgovoril: »Tisti, ki
ga hraniš.«
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi.« To je edino, česar
se nam je v resnici bati, ko slišimo o napetostih in grožnjah.
Advent torej ni nikakršno spokojno pričakovanje »posladkanega« Boga v jaslicah. Spominja nas na boj, ki je v svetu in
tudi v nas. Samo dve možnosti imamo. Ali ta boj sprejmemo
ali pa se umikamo in bežimo od njega v sodobne omame.
Mamilo danes ni več samo v alkoholu in drugih substancah.
Mamilo je tudi v zunanjih ponudbah in dejavnostih ter »mnogih
skrbeh« v času, ko se izteka leto. Mamilo ti daje
lažni občutek, da si živ in koristen takrat, ko se
v resnici umikaš pred življenjem. »Dobri volk«
ni nahranjen, ampak omamljen. Volk je od zla
ranjen. Krščanski odgovor na to zlo je, da ne
omamimo bolečine, ampak mu damo hrano.
Letošnji advent daje veliko možnosti za hrano. Ni treba zbežati v drug svet niti v preteklost. Gospod prihaja v tvoj svet. In ta je edini
resnični svet. Ne delaj velikih sklepov in ne računaj le na svojo moč. Poskrbi za hrano.
Sveto leto usmiljenja je nastopilo potem, ko
so se razblinile mnoge naše moči, načrti in predstave. To je velika Božja tolažba. Ne mamilo, ampak ravno nasprotno.

Sveto leto nas spomni, da je odrešenje Božje delo. Bog bo poskrbel. On
bo lahko premagal prvega volka v
nas, če mu bomo pustili. Mi smo tisti,
ki ne zaspimo in odgovorno pripravimo prostor ter poskrbimo za hrano.
»Ko se bo to začelo dogajati, se
vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše
odrešenje se približuje.« Kristus govori o zunanjih in »notranjih« dogodkih.
Ko »se bo to začelo dogajati« tudi v
meni, naj me spomni, da potrebujem
odrešenje. Dobro je, da Bog dopušča
take čase zunaj in znotraj nas. Brez te
napetosti bi pozabili, zakaj potujemo
in kam potujemo.
Nazaj ne moremo. Preteklost je za
nami. Advent in leto usmiljenja mirno,
vendar zanesljivo govori: Odslej se
dokončno nasloni na to, kar je resnično. Svet bo zanesljivo šel naprej in ne
nazaj. Sprejmi čas
župnik

PREDSTAVITEV
LESENIH JASLIC
Danes v Kamnjah takoj po drugi
maši v učilnici.

KAKO SKOZI ADVENT? SVETO LETO
Božični prazniki
pridejo hitro skozi
sodobni december. Kaj lahko
naredimo? Lahko
posvečujemo čas.
Advent nas spominja, da se čas izteka samo zato,
da bi vanj lahko vstopil Kristus. Želi
vstopiti zlasti v družine. Samo prostor lahko pripravimo. Vse drugo je
njegovo delo! Poskusite, res deluje.
Pomemben mejnik bo začetek svetega leta. To bo milostni čas. Vanj
bomo vstopili v torek, 8. decembra, na

praznik Brezmadežne.
Že sedaj računajte, da si
boste vzeli čas za sveto
mašo. Ta dan bodo po
družinah veroučencev
krenile simbolične popotne torbe z Jezusovo
podobo. Pomagale bodo, da se boste
med seboj poiskali, sprejemali in dajali naprej torbo.
Prav vsi pa za začetek svetega leta
pomislimo, katero konkretno krščansko navado bomo »utelesili« v
našem vsakdanjem življenju. Med
božično devetdnevnico bomo te naše
drobne odločitve lahko simbolično
prinesli v cerkev kot živ material za
resnične jaslice našega časa.
ADVENTNI KOLEDARJI
Otroci ste dobili misijonske adventne koledarje. Za
vsak dan imate pripravljeno
zgodbo. »Otroci za otroke«
povezuje otroke tako, da
vsak dan v adventu molite za vrstnike v misijonih ter zanje v »šparovček« zbirate darove in dobra dela.
Veroučenci imate reden verouk
samo prva dva tedna, v tretjem bo
ﬁlmsko spovedni dan, zadnje dneve
pa poudarek na neposredni duhovni
pripravi na božič.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni mesečni sveti spovedi in češčenju Najsvetejšega.
Bolnike in starejše bom obiskoval
pozneje, pred božičem.

OBISK MIKLAVŽA
V soboto, 5. decembra, nas bo obiskal sveti Miklavž.
V Črničah po maši ob 17. uri vabljeni, da si ogledate kratko igrico, ki
jo pripravljajo dekleta. Zbirali bomo
prispevke za otroke v Etiopiji, kjer
živi tudi naša Birtukan. Miklavž bo
otroke obdaroval po domovih, mo-

goče pa bodo angelčki
poskrbeli za kakšno
sladkarijo.
V Kamnjah nas bo
obiskal po maši ob
19. uri. Veroučenci iz
7. razreda ga bodo povabili z igrico, otroški
zborček pripravlja dobrodošlico. V
Kamnjah starši pomagate Miklavžu,
kot je v navadi, s pripravo daril.
#DELI JEZUSA
V dneh od 29.
novembra do 25.
decembra si vzemi 3 minutke na
dan, klikni na spletno stran Pridi.
com, Facebook ali Youtube, poišči
#deliJezusa in si oglej kratek ﬁlmček. #deliJezusa lahko spremljaš
tudi po televiziji Exodus, vsak adventni dan ob 7:00, 13:00, 19:00,
1:00. Na tej strani najdeš tudi
zbrane vsebine, razlago in pomen
svetega leta.
ADVENTNI VEČERI 2015
DANI IN VILMA SITER
v četrtek ob 20. uri prisrčno vabljeni v Škoﬁjsko gimnazijo Vipava. Zakonca Vilma in Dani Siter
bosta še vedno prevzeta od svetovnega srečanja
družin navduševala
prav vse, ki vas zanima. Naslov večera
bo DRUŽINA ŠE VEDNO POT DRUŽBE!
Vabljeni prav vsi, ne
le mlajši in starejši
zakonci. Družina se tiče prav vsakega izmed nas. Ob vseh temnih
novicah potrebujemo nekaj svetlega!
Naslednji adventni večer bo v četrtek, 10. decembra:
dr. Blaž Jezeršek
ISLAM – VČERAJ IN DANES

PRED REFERENDUMOM
V tem času lahko veliko naredimo z molitvijo in odpovedjo,
da bi glas proti ustavil uveljavljanje spretno preoblečene
teorije spola v vzgojnih ustanovah. Desetka rožnega venca naj nas povezuje. Na spletni strani
druzina.rkc.si in iskreni.net najdete
vsebine, ki nam razširjajo obzorje.

DAROVI NAMESTO CVETJA
Ob smrti † Pavla Batagelja ste krajani novega naselja v Kamnjah darovali 50 € za
ovco župnijskih jaslic. Hvala darovalcem!
NAROČNINA NA VERSKI TISK
Do konca januarja lahko poravnate
naročnino. Če kdo sedaj ne more,
naj samo sporoči, da ga zapišemo
kot naročnika in bo plačal pozneje.
Če le morete, ostanite zvesti naročniki na Družino in Ognjišče.
Zelo priporočam branje. Za otroke in
mlade še posebej vedno bolj kvalitetno Mavrico in revijo Najst za mladostnike. Lahko je to tudi koristno Miklavževo darilo. Za redno vsakdanje
poglabljanje duhovnega življenja zelo
priporočam Magniﬁcat in Božje okolje.
Naročnine za vse leto:

 Družina – 98,80 € (če plačamo do
konca januarja 2016, pa le 96,20 €)
 Ognjišče – 29,70 € (naročniki po pošti
pa 30,50)
 Prijatelj – 11,70 €
 Misijonska obzorja – 9 €
 Mohorjeve knjige (šest trdo vezanih
knjig) – 46 €, Mohorjev koledar 17,50 EUR
 Vzgoja – 18.80 €
 Božje okolje – 26,40 €
 Beseda med nami – 20,40 €
 Communio – 34 €
 Magniﬁcat – 55,80 €
 Mavrica – 37 €
 Cerkveni glasbenik – 35,40 €
 Najst – 23,40 €
 SLO – 27, 60 €
 Cerkev danes – 35,40 €
 Naša luč – 26,95 €
 Radovednež – 14,00 €

