Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 11.,
Darovanje
Device Marije

torek, 22. 11.,
Cecijila,
devica in mučenka

sreda, 23. 11.,
Kolumban,
misijonar

KAMNJE ob 8.00
za † Darino Lozar,
Vrtovin 107, 8. dan

ČRNIČE ob 18.30
v čast sv. Ceciliji za cerkvene pevce, organiste, pritrkovalce
za †† Ireno in Marka Ipavca, p. n . Črniče 24
veroučna maša
SKRILJE ob 18.30
MALOVŠE ob 18.00
za † Draga Novinca,
za žive in †† Tan,
Skrilje 67, 30. dan
p. n. Malovše 45

četrtek, 24. 11.,

Flora (Cvetka) in Marija,
mučenki

KAMNJE ob 18.30
za † Karlo Rijavec,
p. n. Potoče 46

ČRNIČE ob 18.00
za † Vilmo Brankovič,
p. n. Črniče 18

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

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo za 50 let svetega
zakona, p. n. Velušček

RAVNE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

sobota, 26. 11.,

SKRILJE ob 8.00
za † Alojza in †† starše
Valič, Skrilje 38

ČRNIČE ob 18.00
za †† Žigon,
Črniče 3

Valerijan Oglejski,
škof

nedelja, 27. 11.,
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA,
nedelja Karitas,
Modest in Virgil,
apostola Karantanije

nedelja Kristusa Kralja

GOJAČE ob 18.00
za †† Podgornik in
Škerbinc, Gojače 30

KAMNJE ob 7.30
za †† Pavla in Dominika Batagelja, Kamnje 9
ČRNIČE ob 9.00
za † Romana Jazbeca in †† iz družine, Gojače 30
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 49
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ODGOVORNOST – Učiteljica da učencem nalogo, naj napišejo kratek spis z naslovom »Odgovornost«.
Jožek napiše: »Na mojem plašču so odpadli vsi gumbi, razen enega. Na njem je sedaj velika odgovornost.«
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

20. novembra 2016
št. 46/16

Bog ni tak, kot smo mislili
Neki fant iz katoliške družine iz Valsa blizu Le Puya v Franciji
je želel vstopiti v semenišče. Rektor zavoda mu je dejal: »Glede
na to, da želiš postati duhovnik, mi na kratko povej nekaj o krščanskem nauku.« Fant je takoj pobožno naredil znamenje križa
in razločno izgovarjal: »V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«
»No, začni,« mu reče rektor. »Sem že povedal!« odgovori fant.
»V znamenju križa je na kratko povzet ves naš krščanski nauk.«
Duhovnik začuden vzklikne: »Že toliko let sem profesor, vendar
si me ti danes prvič zares poučil.«
V minulem svetem letu smo pogosto slišali besedo »usmiljenje«. Morda smo ga razumeli predvsem kot naročilo, da je treba
biti usmiljen. In na Boga smo morda gledali kot na tistega, ki
je usmiljen z močjo svoje volje, medtem ko nam to ne uspeva.
Zaradi takega usmiljenja se zato v svojem krščanskem poklicu
lahko utrudimo. Lahko se pojavi slaba vest in se umaknemo.
Toda Božje usmiljenje ni takšno. Ljubezen je morala iti za nami
v samo smrt, da smo lahko odkrili, da Bog ni takšen, kot smo
mislili. Ni takšen, kot nam ga je naslikal greh: »Če si judovski
kralj, reši samega sebe.« Bog ni posameznik, ki ima svojo voljo.
Bog je občestvo oseb. Zato križa nikoli ne boš razumel pravilno, če boš na njem gledal le Sina z njegovo voljo, brez Očeta
in Svetega Duha. Zato se kristjani večkrat na dan po tiho in na
glas pokrižamo.
Resnični kralj je torej lahko samo tisti, ki ni
več sam. Tisti, ki ima Očeta. Samo ta se
lahko odpove svoji volji. Kdor ima Očeta,
ima tudi brate in sestre. Posameznik, naj
se še tako trudi in utrudi, ne more ustvariti
skupnosti.
Kaj pomeni, ko izgovorimo »v imenu …«? Bili
(Lk 23,35–40)
smo zunaj in smo spet znotraj. Usmiljenje je
torej v tem, da nas je Bog vključil v svoje
Odlomki Božje besede
življenje. To pa je neskončno več kot samo
na prvo adventno nedeljo
1. berilo: Iz 2,1–5
pomagati drugemu. In tvoje usmiljenje bo
2. berilo: Rim 13,11–14
v tem, da začneš vključevati drugega. In
evangelij: Mt 24,37–44
Tisti čas so se
voditelji ljudstva
norčevali iz Jezusa in govorili:
»Druge je rešil,
naj reši sebe, če
je on Božji Mesija
in Izvoljenec.«
Posmehovali
so se mu tudi
vojaki; pristopali
so in mu ponujali kisa. Govorili
so: »Če si judovski kralj, reši
samega sebe.«
Nad njim je bil
tudi napis: ›Ta je
judovski kralj.‹
Eden od hudodelcev, ki sta visela
na križu, ga je
preklinjal in mu
govoril: »Ali nisi
ti Mesija? Reši
sebe in naju!«
Drugi pa mu je
odgovoril in ga
svaril: »Ali se ne
bojiš Boga, saj
te je zadela enaka obsodba?«

ne boš se utrudil. Kdor je kdaj v življenju
zares doživel usmiljenje, ve, da je bil s
tem nekam sprejet. Nekdo do njega ni bil
le popustljiv.
Leto končujemo s pogledom na Križanega. Gledali so ga politični voditelji, rimski vojaki in dva zločinca. Nekateri so se
posmehovali, drugi se znašli »znotraj«.
In danes ni nič drugače.
župnik

Po maši se dobimo v župnijskem domu
na cecilijanki. Otroci in odrasli, lepo
vabljeni na praznovanje, saj morate
vse leto zvesto in vztrajno skrbeti za
vaje in lepoto bogoslužja.
STREŽNIKI
Tudi ta teden so vaje za nove strežnike
v Črničah v četrtek od 14. do 15. ure, v
Kamnjah pa v soboto takoj po maši.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v Črničah v torek ob 18.30.

25 LET ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE
Danes popoldne ob 18. uri bo v telovadnici ŠG Vipava slovesna akademija
ob 25-letnici, ob 16. uri zahvalna sveta maša v Logu.
TEDEN KARITAS
Pred nami je teden Karitas, ki nas z geslom »V
objemu dobrote« vabi
k usmiljenju in konkretni pomoči. Nekateri
potrebujejo gmotno ali
denarno pomoč, drugi
prijateljski stisk roke, tretji dobro besedo, molitev za modre odločitve in
molitev za vse, ki trpijo kakršno koli
pomanjkanje.
V sredo je romanje sodelavcev
Karitas na Ponikvo in zvečer ob 20. uri
dobrodelni koncert Klic dobrote; prenašata TV Slovenija in Radio Ognjišče.
V četrtek, 24. 11., bo v Centru Karitas
v Ajdovščini, Vipavska 11, dan odprtih vrat za skupine in posameznike iz
naših župnij.
CERKVENI PEVCI, ORGANISTI,
ZBOROVODJE, PRITRKOVALCI
V torek, na god
svete Cecilije, vabljeni iz obeh župnij
k sveti maši za vas
v Črniče ob 18.30.

ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je v
četrtek v Kamnjah ob 19.30.
MLADI
mladinsko srečanje v petek ob 20. uri.
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV
V soboto, 26. 11.,
bomo v okviru
programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne
venčke. Kdor želi v
naši družbi narediti svoj venček, naj se pridruži ob 16.
uri v veroučni učilnici. Delavnico
lahko obiščejo tudi tisti, ki bi želeli, da
jim naredimo adventni venček. Venčki
bodo v nedeljo na voljo tudi v cerkvi.
V Črničah ne bo posebne delavnice,
vabljeni pa, da venček izdelate doma
zase in še enega, ki ga boste prinesli k
blagoslovu, potem pa ga podarite, nesite komu, ki bo vašega obiska vesel.
PRVA ADVENTNA NEDELJA
Blagoslovili bomo adventna znamenja,
ki jih boste prinesli.
Da bi v sodobnem
decembrskem ritmu
življenja vendarle
posvečevali adventni

čas, naj nam letos pomagajo simboli,
znamenja priprave in pričakovanja.
Ob adventnih nedeljah bomo blagoslovili: na prvo adventne vence (zelenje in luč, pretirani okraski naj ne
zasenčijo bistva), na drugo vejico, ki
vzcveti, na tretjo pšenična zrna in na
četrto kipce Jezuščka za v jaslice.
BOŽIČ IN JASLICE
V črniški župnijski cerkvi je za jaslice
in pripravo cerkve letos na vrsti podružnica Ravne. V kamenjski jaslice
pripravijo družine prvoobhajancev,
pomagajo mladinci.
Jaslice so lahko dodelane ali čisto
preproste, pomembno je, da je v
ospredju glavno: prizor rojstva v
hlevu.
***
OB TEDNU KARITAS
Tudi v župnijah naše dekanije so
ljudje, ki potrebujejo pomoč. Samo
nekaj podatkov o različnih oblikah
pomoči Karitas na področju Vipavske
dekanije:
– 442 družin in 144 posameznikov
prejema gmotno pomoč, za kar letno
razdelimo več kot 60 ton hrane;
– Karitas denarja ne daje, smo pa
letos pomagali plačati več kot 100
zapadlih položnic;
– 137 družin je za 336 šolarjev prejelo pomoč v materialu in bonih za
nakup šolskih potrebščin, v 'posvojitev na razdaljo' je vključenih 23
otrok, ki prejemajo mesečno pomoč.
Izvajamo tudi spremljanje in svetovanje ali bolje poslušanje in opogumljanje pri iskanju poti iz težav ter
usmerjanje v druge oblike pomoči.
Poleg splošnih oblik pomoči, ki se
izvajajo v sodelovanju z Župnijskimi
Karitas v Centru Karitas v Ajdovščini,
na Vipavski 11, so na našem področju tudi specifični programi.
– V programu Popoldan na Cesti se

izvaja učna pomoč ter druženje otrok in
mladostnikov; pri nas je to v Ajdovščini,
na Cesti, v Kamnjah, na Slapu, v Vrhpolju in Vipavi. Vključenih je 80 otrok in 50
mladih prostovoljcev.
– Hiša Malorca v Ajdovščini daje streho
nad glavo in podporo ljudem, ki so iz
različnih vzrokov pristali na robu. V njej
je 10 brezdomcev.
– V Rizzatovi vili v Ajdovščini je pisarna,
kjer dobijo nasvet in pomoč zasvojeni in
njihovi svojci.
Stalni in občasni karitativni sodelavci, ki
delujemo v domači župniji, dekaniji in
tudi širše, sporočamo: Dobrodošli vsi,
ki pomoč potrebujete, in boglonaj vsem,
ki pomagate.

ADVENTNI VEČERI 2016
v Škofijski gimnaziji Vipava
ob 20. uri
četrtek, 1. decembra 2016:
kriminalistični inšpektor Marko Hlebec
POTREBNO JE VEDETI,
TUDI MED NAMI SO NEVARNE DROGE

četrtek, 8. decembra 2016:
zakonca Mojca in Severin Maﬃ

Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI
ZAZNAMOVANO STOLETJE

četrtek, 15. decembra 2016:
mag. Jernej Vrtovec in dr. Anton Jamnik
VLOGA NADŠKOFA ŠUŠTARJA
PRI OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

Vabita: Klub krščanskih izobražencev
Ajdovščina in Karitas Vipavske dekanije

