Bogoslužje:

ponedeljek, 7. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Bizjak,
Potoče 24

torek, 8. 12.,
Brezmadežno
spočetje
Device Marije

KAMNJE ob 18.00
V čast Materi Božji,
p. n. Skrilje
ZAČETEK SVETEGA LETA

GOJAČE ob 18.00
za †† Emo, Franca in Verico
Čermelj, Gojače 44,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 19.30
za †† Danila in Marijo Lojk,
p. n. Črniče 47
V čast Materi Božji za mlade
družine

sreda, 9. 12.,

SKRILJE ob 18.30
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 18.00
za † Jožefa Cigoja,
Malovše 36, 1. obl.

Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

Valerija,
mučenka

četrtek, 10. 12.,

Evlalija,
devica in mučenka

petek, 11. 12.,
Damaz I.,
papež

sobota, 12. 12.,
Devica Marija
iz Guadalupe

nedelja, 13. 12.,
TRETJA ADVENTNA
NEDELJA,
Lucija,
devica in mučenka

6. decembra 2015

št. 49/15

ZAČETEK SVETEGA LETA

KAMNJE ob 18.30
za † Ano Rustja,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 18.00
za † Milana Mohoriča,
Črniče 19, 8. dan

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 61

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

SKRILJE ob 8.00
za † Alojza Rustja,
Skrilje 75, 1. obl.

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

ni jutranje maše v Vrtovinu

ČRNIČE ob 9.00
za † Vidota Kodriča, p. n. Črniče 79d
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za vse ††, Vrtovin 24

druga adventna nedelja

SPOVEDOVANJE od 9.30

LOG PRI VIPAVI ob 16.00
za župnijo ODPIRANJE SVETIH VRAT

HVALA
Na nedeljo Karitas smo za pomoč družinam v stiski pri nabirki zbrali v Kamnjah 498 €,
v Črničah 195,62 Hvala za vaše darove.
Hvala za darove, ki ste jih v Črničah ob miklavževanju zbrali, 90 € pomeni šestmesečno preživetje otroka v Etiopiji.
DAROVI NAMESTO CVETJA
Misijonarka s. Bogdana Kavčič iz afriške države Burundi se zahvaljuje za darove,
zbrane ob pogrebu Ane Rustja v Kamnjah in namenjene podhranjenim otrokom. Njeno pismo lahko preberete na spletni strani.
 Za konec

NASVET – »Oprostite, katero vino mi priporočate za srebrno poroko?« »Ja, to je pa odvisno. Pri izbiri
moramo upoštevati, ali želite praznovati ali pozabiti.«
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

Prehodil je
vso jordansko
pokrajino in
oznanjal krst
spreobrnjenja
v odpuščanje
grehov, kakor
je pisano v
knjigi govorov
preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite
Gospodovo
pot, zravnajte
njegove steze!
Vsaka dolina
naj se napolni
in vsaka gora
in hrib naj se
zniža. Kar je
krivo, naj bo
ravno in razkopana pota naj
bodo gladka.
In vse človeštvo bo videlo
Božje odrešenje.«
Lk 3.3–6

Odlomki Božje besede
na tretjo adventno
nedeljo
1. berilo: Sof 3,14–18a
2. berilo: Flp 4,4–7
evangelij: Lk 3,10–18

Stopil je na našo stran

Nekoč je bogataš dal revežu koš smeti. Revež se je nasmehnil in odšel s košem, ga spraznil, opral in napolnil s čudovitim
cvetjem. Vrnil se je k bogatašu in mu ga dal. Bogataš je bil
začuden: »Zakaj mi daješ čudovito cvetje, ko sem ti jaz dal le
smeti?« Revež mu je odgovoril: »Vsak da tisto, kar ima v srcu.«
Bog daje, kar ima v srcu. Šele sčasoma bomo odkrili, zakaj
je papež odprl posebno leto usmiljenja. Zaradi naših »očal«,
ki nam jih je nadel greh, vidimo Boga v vlogi bogataša. Celo
naše ime za Boga pride od tod. Mi pa smo v vlogi reveža. Tako
smo bili morda tudi vzgojeni.
Vse Sveto pismo nove zaveze spričuje, da je resnično podobo
Boga mogoče spoznati šele skozi Božje usmiljenje. Zakaj? Bog
nam ni odvzel očal, ampak je stopil na »našo stran očal«. Šele ko
mi je v Kristusu odpuščeno, lahko skozi ista očala gledamo Očeta.
To je pravzaprav bistvo Božjega usmiljenja in rad bi sebi in
drugim pomagal, da se ob besedi usmiljenje ne bi ustavljali le
na zunaj. Bog daje, kar ima v srcu! Kdor je izkusil usmiljenje,
ve, da sta vlogi v resnici zamenjani. Bog je v vlogi reveža in
mi smo bogati, le da tega prej ne vemo. Bogataši smo, ker
nam je dano, da sploh smo, in dano nam je življenje za vso
večnost. Večjega bogastva preprosto ne more biti. Bog pa se
ni le naredil za reveža, ampak je v resnici postal
revež. Samo ljubezen lahko ve, zakaj.
Samo Mariji je Bog izjemoma snel ta z grehom zaznamovana očala. Zato je papež
Frančišek postavil začetek svetega leta na
ta praznik, ker se – kot je dejal – v brezmadežnem spočetju pokaže, kakšen je
Božji odgovor na greh. Mi pa ostajamo z
očali naprej in naša naloga je: »Pripravite
Gospodovo pot, zravnajte njegove steze …«
Janez Krstnik je samo pripravljal prostor. Jasno je ljudem pokazal na greh. Vendar ljudje

sami iz greha več niso mogli izstopiti.
Spreobrnjenje ni »poboljšanje«. Spreobrnjenje pomeni sprejeti Boga na
to stran očal. Moralno poboljšanje pa
je sad sprejetja Boga. In danes smo
se po toliko letih krščanske kulture za
nami tudi sami znašli v tem položaju.
Ko kristjani dejavno posegamo v
družbo, na primer konkretno z udeležbo na prihodnjem referendumu in
spodbujanjem tudi drugih, se ne slepimo, da bomo s tem obrnili tok današnje splošne kulture. Janez Krstnik se
ni ustrašil niti politično močnega Heroda niti tedanjih lobijev med judovskimi
strankami. Ni jih spreobrnil. Omogočil
pa je, da je Bog lahko prav njih in njihove zablode uporabil za svoje načrte.
Vabim vas, da zares vstopimo skozi
odpahnjena vrata svetega leta. Podoba logotipa to zelo lepo prikazuje. Bog
ni bogataš in mi nismo reveži. Dovoli
mu, da vstopi na tvojo stran. Dovoli
mu, da se njegovo oko združi s tvojim očesom. Očala bodo ostala, vendar
boš z njegovim pogledom skozi ista
očala greha na novo izkusil in videl resničnega Boga. Šele takrat boš lahko
usmiljen tudi ti. Povsem drugače boš
videl brata in sestro ob sebi.
župnik

ZAČETEK SVETEGA
LETA USMILJENJA
V torek je slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Papež Frančišek je določil ta dan
za začetek svetega leta.
Vabljeni k svetim mašam, kolikor le
morete, ob vseh delavniških obveznostih. Še posebej družine z otroki.
ODPIRANJE VRAT
Na tretjo adventno nedeljo, 13. decembra 2015, se bodo po vsem svetu

odprla sveta vrata. Škof
Jurij jih bo ob udeležbi
duhovnikov in vernikov iz
obalnih župnij odprl v Kopru ob 10. uri, popoldne
pa za duhovnike in vernike
na Vipavskem v Logu pri Vipavi ob
16. uri, škof Metod pa bo odprl sveta
vrata na Sveti Gori ob 16.uri.
Po posebnem škofovem naročilu
bomo prilagodili urnike svetih maš,
da se bomo tudi vsi duhovniki zbrali
pri somaševanju v Logu pri v Vipavi.
Zato ne bo jutranje maše v Vrtovinu. Vabljeni torej v Log, ob 16. uri
se bomo zbrali zunaj, nato bo g. škof
od znotraj s posebnim obredom odprl
zaznamovana desna vhodna vrata.

DRUŽINE VEROUČNIH RAZREDOV
Z namenom, da pomagamo posvečevati sveti čas priprave na božič, smo
kateheti pripravili simbolične popotne
torbe. Na praznik Brezmadežne
bomo blagoslovili Jezusovo podobo
usmiljenja in svečo v torbi vsake veroučne skupine. Predstavniki razreda
poskrbite, da jo bo na koncu maše iz vsake skupine
nekdo sprejel. V njej je
napotek z obrazložitvijo.
Romanje vam bo pomagalo, da boste
ob pritisku sodobnih decembrskih
zunanjih obveznostih pustili, da Božji
blagoslov pride in vsaj malo posveti
adventni čas znotraj vaših družin.
Poskrbite le, da bo torba romala do
vseh do svetega večera, ko jo boste
prinesli k jaslicam v cerkev. Ob obisku se zberete in molite ob podobi za
potrebe vseh družin v razredu. Otroci
pa iz priloženega papirja naredite
svoja znamenja. Stopala bomo letos
pred božičem simbolično prinašali v
cerkev. Zavedamo se, da je dogovarjanje med starši za vas v tem času
lahko naporno, vendar dovolite, da
vas tudi to povezuje in da v vašo hišo
pride svetoletni blagoslov.

SREČANJE BIRMANCEV Z GOSTOM
V petek bo v sklopu priprave na birmo prišel k nam gost. Tako bomo
tudi osvežili sadove zelo lepega vikenda v Križu. Vsi birmanci pridite v
petek ob 20. uri, tokrat se dobimo
v veroučni učilnici v Črničah. Pridružite se tudi drugi mladinci.
Gost bo Simon Popovič iz Vipave,
avtor knjige Narkoman nikoli. Simon je padel in vstal. Iztrgal se je
iz objema omame. Žalostni dogodki
so ga zlomili. Zrl je smrti v oči –
in dosegel dno, ki ga je vprašalo:
»Umreti ali živeti«.
Danes je poln optimizma, poguma in modrosti. Ima službo in
urejene odnose. Rad
pomaga mladim in
staršem s podobnimi
težavami. Sedem let je, odkar je
prišel iz komune. Preteklost je počistil, prihodnosti pa se veseli.
MLADI
V petek se namesto v Kamnjah
dobimo v Črničah ob 20. uri in
bomo tudi mi prisluhnili gostu Simonu. Povej naprej.

JASLICE V ŽUPNIJSKI CERKVI
Letos ste za pripravo jaslic v Črničah na vrsti župljani iz Malovš.
V Kamnjah ste to sprejeli starši
birmancev skupaj z birmanci. Že
vnaprej hvala za darovani čas.
Priprava jaslic naj bo predvsem priložnost, da se med seboj povežete.
Nikoli pa naj ne bo primerjanje ali
tekmovanje. Poskrbeti je treba, da
je glavni prizor, sveta družina, v
hlevu poudarjen in v središču.
ADVENTNA SPOVED
bo na tretjo adventno nedeljo v
Kamnjah. Od 9.30 dalje in še med
sveto mašo bo spovedoval
br. kapucin Placid Prša iz Križa.

Napovedanega popoldanskega spovedovanja v Logu v nedeljo zaradi odpiranja
vrat ne bo. V Logu bo spovedovanje v sredo, 23. decembra, dopoldne in popoldne.
V Črničah bo adventno spovedovanje na
4. adventno soboto in nedeljo, 19. in 20.
decembra.
Prav spoved bo poseben studenec brezplačne milosti v svetem letu, za tistega, ki
bo z veliko mere vere zajel. Večja kot je
zajemalka, več zastonjskega daru zajame.
HVALA DELAVCEM
župljanom iz Skrilj in ostalim, ki ste
velikodušno poskrbeli za izkope, dovoz
in zasipanje pri novi drenaži na vzhodu
župnijske cerkve v Kamnjah. Hvala požrtvovalnim zidarskim mojstrom. Delo je
sedaj pri koncu. Hvala vsem, ki po svojih
močeh darujete za kritje stroškov.
Hvala vsem župljanom, ki se trudite pri
obnovi kapelice v Črničah.
#DELI JEZUSA
Vsak dan kratek video na dnevno Božjo
besedo na Pridi.com. Vabljeni tudi k taki
duhovni hrani sredi vsakdanjika.
GLAS »PROTI« IN »ZA«
Posredujemo si lepa in zdrava
sporočila, dobro besedo in ne
dajmo se zapeljati sladkim besedam o ljubezni ob vsem hrupu ob pričakovanju referenduma. Ohranjamo v sebi Božji
mir, da bomo lahko govoričenje, jezo in
godrnjanje spreminjali v zvesto molitev
in odpoved. Glas proti ni usmerjen proti
ljudem, ki drugače mislijo. Ni proti ljubezni, ampak proti formalni uzakonitvi
praks, ki so v davni zgodovini že pripomogle k razpadu nekaterih narodov.
3. ADVENTNI VEČER
V četrtek, 10. decembra, bo dr. Blaž
Jezeršek v avli ŠGV v Vipavi kot odličen
poznavalec predstavil temo:
ISLAM – VČERAJ IN DANES

