Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 11,
Katarina Labouré
redovnica

torek, 29. 11.,
Filomen,
mučenec

sreda, 30. 11.,
Andrej,
apostol

KAMNJE ob 18.30
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16

GOJAČE ob 18.00
za vse ††
p. n. darovalcev

VRTOVIN ob 18.30
za vse †† Bratina,
Vrtovin 17

ČRNIČE ob 18.00
za †† Anico in Danila
Kosovela, p. n. Črniče 61a

SKRILJE ob 18.30
za † Slavico Velikonja,
p. n. Skrilje

MALOVŠE ob 18.00
za † Štefko Cigoj,
30. dan

veroučna maša

četrtek, 1. 12.,

Karel de Foucauld,
redovnik

prvi petek, 2. 12.,
Bibijana (Vivijana),
mučenka

prva sobota, 3. 12.,
Frančišek Ksaver,
duhovnik

nedelja, 4. 12.,
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA,
Barbara,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za †† Cvetko in Dušana
Slejka, Potoče 3
od 18.10 spoved,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 18.30
za † Alojza Feuče,
Vrtovin 41, 30. dan
od 18. ure spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 18.00
za † Antona Lebana
in †† iz družine, p. n.
sorodnikov, Italija

SKRILJE ob 8.00
za † sorodnico, p. n.
od 7.30 češčenje in spoved

ČRNIČE ob 18.00
za žive in †† Podgornik,
Črniče 12

ČRNIČE ob 18.00
za †† Živec in Ušaj,
p. n. Črniče 78a
od 17. ure češčenje
in spoved

SKRILJE ob 7.30
blagoslov (češnjevih) vejic
za †† starše Novinc, Vrtovin 67
ČRNIČE ob 9.00
za † Kazimirja Bavca, p. n.
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Marijo in Jožefa, Vrtovin 17a

 Za konec
POGREB – Janezu je umrla že tretja žena, ampak sosed noče na pogreb. »Zakaj vendar ne greš?«
ga vpraša žena. »Sram me je. On me vabi že tretjič, jaz pa nisem njega še nobenkrat.«
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

prva adventna nedelja

27. novembra 2016
št. 47/16

Vsak dan pleteš večno življenje
»Vsak dan je majhno življenje, vsako prebujanje majhno rojstvo, vsako jutro majhna mladost – in ko gremo spat, je to
majhna smrt.« To je zapisal Arthur Schopenhauer in to so z njim
potrdili še drugi. Zelenje in krog – adventni venci – naj bi spominjali na večnost. Jezus govori o tem, da se vse ponavlja, da
ne bo nič drugače, kot je bilo v Noetovih dneh. To naše življenje
je torej krog. Toda večnost ni takšna, kot si jo predstavljamo. Ni
vedno novo vračanje, ni krog brez konca.
Kaj nam torej lahko pove to prvo adventno znamenje? Zelen
adventni venec že predstavlja krog enega dneva: vsako jutro je
majhno rojstvo in majhna mladost. Vsak večer je majhna smrt.
Kako preživim dan? En dan je moje življenje v malem. Povej
mi, kako vstajaš in kako greš spat, in povem ti, kakšno je tvoje
duhovno življenje.
Imamo še druge kroge, »vence«, ki sestavljajo to življenje.
Sedem dni, ki se zelo hitro ponovijo. Teden že s prvih strani
Svetega pisma predstavlja stvarjenje, ta svet, naravo, ki jo je
ustvaril Bog. Vendar je bila ustvarjena, da bi človek po njej (v
raju) vzpostavil stik z osebnim Bogom. Tako bi tudi naravo iztrgal iz smrti (venec s še ne prižganimi svečami). Zato obstaja
Gospodov dan, sedmi dan. Vendar se ni obnesel. Človek ga ne
spoštuje. Gospodov dan so tudi danes zapolnili neobvezno delo,
ko postorimo, kar nam ni uspelo med tednom; zapolnjujejo ga
treningi in tekmovanja, rojstni dnevi, ki kristjanu brez slabe vesti nadomestijo nedeljsko mašo. To je vračanje nazaj k naravi, to pomeni iz svetega
(Lk 24,40–44)
krsta nazaj v krog in nazaj v smrt.
Zato se je zgodil tako imenovani osmi
Odlomki Božje besede
dan.
To je učlovečeni Jezus Kristus.
na drugo adventno nedeljo
1. berilo: Iz 11,1–10
Kristjani so takoj s sobote prešli na
2. berilo: Rim 15,4–9
praznovanje nedeljskega jutra, male
evangelij: Mt 3,1–12
velike
noči. Razumeli so, da večnost ni
Z adventom v bogoslužju
ponovno nastopijo odlomki
več nekje na koncu, ampak s krstom
za leto A, med navadnimi
in evharistijo vsak dan in vsak teden
delavniki pa neparno leto I.
spravljamo v večnost. To so sveče, ki jih
Takrat bosta dva
na polju: eden
bo sprejet, drugi
puščen. Dve
bosta mleli na
kamnu: ena bo
sprejeta, druga
puščena. Bodite
torej budni, ker
ne veste, katerega dne pride
vaš Gospod!
Vedite pa: ko bi
hišni gospodar
vedel, ob kateri
straži pride tat,
bi ostal buden
in ne bi pústil
vlomiti v svojo
hišo. Zato bodite
tudi vi pripravljeni, kajti ob
uri, ko ne pričakujete, bo prišel
Sin človekov.«

prižigamo na tem zelenem krogu. Kaj
pomenijo? Mi ne moremo priti do večnega življenja. Bog se je s svojim večnim
življenjem spustil v naše naravno življenje (zelenje). Spustil se je dokončno,
nepovratno. To so štiri sveče – štiri prvine tega življenja: voda, zemlja, ogenj,
zrak. Brez Boga se v njih vse vrača in
nič ni novega, kot piše svetopisemski
Pridigar (prim. Prd 1).
»Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena.« Jezus pove, da večnost že pletemo z vsakim
dnem in vsakim dejanjem. Zato je neumno
misliti, da je večnost v nekje v prihodnosti
ali pa v večnem vračanju. »Bodite budni«
torej pomeni: ne mislite, da je življenje
»avtomatsko«. Tudi tvoj krst – to je tvoja
krščanska vsakdanja in tedenska vera – ni
samodejna vstopnica za nebesa, ni talent,
ki ga lahko spraviš v prtič.
Zelenje samo ne bo šlo v večnost. Ostalo
bo v krogu. Naša večnost je večno življenje Jezusa Kristusa, ki je združeno z mojim »zelenjem«. To življenje prejemam v
krstu, s posvečujočo milostjo sredi vsakdanjih navad in po drugih zakramentih.
Adventni venec naj te v prvem tednu adventa spomni, kako živiš »en dan«.
župnik

ADVENTNI KOLEDAR
Družine z otroki ste tudi
letos dobile misijonski
koledar. Pomagal naj naj
bi k ustvarjanju duhovnega ozračja pri vas doma.
Otroci molijo za vrstnike v misijonih
ter z odpovedovanjem priboljškom zanje zbirajo pomoč in dobra dela. Šparovčke boste prinesli na jaslice.
VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v Skriljah v sredo ob 18.30.

BLAGOSLOV
ADVENTNIH ZNAMENJ – VEJICE
Na drugo adventno nedeljo bomo
pri maši blagoslovili vejice, ki lahko
vzcvetijo. Zato vas vabim, da si poiščete češnjevo ali drugo (forsitija,
breskev …) vejico in jo prinesete k
nedeljski maši. V vašem domu, v vodi
in na toplem, vas bo spominjala na
globlji pomen adventa, ko boste upali
in čakali, da vzcveti.
MLADI
Vabljeni na mladinsko srečanje v petek ob 20. uri.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k spovedi in češčenju.
Rednih obiskov starejših in bolnih ne
bo sedaj, ampak v dneh pred prazniki.
ROMARSKO SREČANJE
IN ADVENTNI FILMSKI VEČER ZA VSE
V soboto ob 19. uri vabljeni v župnijsko dvorano v Kamnjah, kjer bo srečanje udeležencev letošnjega velikonočnega župnijskega romanja. Obudili
bomo spomine ob fotografijah in se
odločali o naslednjem romanju.
Vendar ste na ta večer vabljeni tudi
drugi. Vrteli bomo film Marija, hči svojega Sina, Marijino in Jožefovo življenje do Jezusovega rojstva. Film se bo
začel ob 19.30 in je odprt za vse kot
skupna priprava na božič. Dobrodošli,
lahko (neobvezno) prinesete tudi skromen priboljšek za skupno mizo.
SPREJEM STREŽNIKOV
V nedeljo bodo nekateri novi sodelavci
sprejeti v vrste strežnikov. Ob tem velika
zahvala drugim strežnikom, ki se trudite
biti zvesti ob nedeljah in med tednom.
Vabim, da še kdo ulovi zadnji vlak in se
pridruži. Vaje za nove bodo v četrtek ob
14. uri v Črničah in za kamenjske v soboto ob 8.30 (takoj po maši) v Skriljah.
SVETI MIKLAVŽ
je sporočil, da v ponedeljek, na predvečer njegovega godu obišče otroke v
obeh župnijskih cerkvah.

JUBILANTI
vsi ki letos obhajate 10., 20., 25., 30.
… obletnico poroke, lepo vabljeni na
zahvalno sveto mašo in praznovanje
v Kamnjah, ki bo letos na 3. adventno nedeljo, 18. decembra.
ADVENTNI VEČERI 2016
v četrtek, 1. 12., vabljeni na prvi
adventni večer v avlo Škofijske gimnazije Vipava ob 20. uri:
kriminalistični inšpektor Marko Hlebec, Potrebno je vedeti, tudi med
nami so nevarne droge.
POVABILO JASLIČARJEM
Lepo vabljeni, da nadaljujete z lepim
običajem postavljanja jaslic v okolici cerkve svetega Pavla. Bodite
velikodušni in dajte duška ustvarjalnosti. Lokacije jaslic želimo označiti
na skupnem kažipotu, zato morebitna vprašanja in kraj, kamor boste
postavili svoje jaslice, sporočite Sonji Lozar na 040 279 811.
***
ČAS ADVENTA

Nekdaj so kristjani po naših
krajih spremembo načina
življenja in budnost izražali
z obiskovanjem zornic, odpovedovali so
se zabavam in pripravljali dom. Danes
je precej drugače. Prav zato naj bi vsaka družina poiskala nekaj konkretnega.

lahko pomagal v naših stiskah, mu moramo
najprej dovoliti, da vstopi vanje. Zato se je
treba soočiti in se odpovedati sodobnim nadomestkom za zapolnjevanje duševne praznine.
TIŠINA
Otroci in odrasli smo se v nekaj letih navadili, da potrebujemo za vsako stvar motivacijo, vse mora biti zanimivo, privlačno.
Že ob majhnem notranjem odporu se umaknemo. Advent je zato tudi priložnost za
zavestno izbiro tišine, izkušnje dolgočasja,
»nezanimivosti«. Božji glas je zanesljiv,
vztrajen, vendar drugačen. Poskrbimo, da
naša ranjena narava v temni globini sliši
glas: »Ti si ljubljeni sin, hči, zate imam načrte …« Kako zelo to potrebuje!
BOGOSLUŽJE
Poleg nedeljske evharistije so delavniške
maše priložnost, da se odpovem sicer koristnim zadevam in dajem možnost, da me
Bog potegne iz moje lastne individualne
duhovnosti, vrtenja okoli svojih težav. Tudi
pri najbolj »pusti« maši me Gospod potegne
iz osamljenosti v drugačno občestvo z nebeškimi prijatelji. Morda je zdaj čas za odločitev, da se pri maši ne tiščimo zadaj, daleč
od oltarja, ampak se pogumno izpostavimo
in sedemo bolj spredaj.
OBISK DRUGIH
Obisk kar tako, »brez namena«, samo zaradi tkanja vezi je tudi Božje delo, še posebej
v časih, ko smo prezaposleni.

MOLITEV
Bodo navade glede skupne in osebne
molitve ostale čez vse leto enake? Se
bomo zadovoljili z nekaj trenutki večerne molitve, vse drugo pa bo ostalo enako? Brez resnega ugašanja televizije in
luči se naše krščansko okolje ne bo kaj
dosti spremenilo, advent se bo stopíl z
zgolj zunanjo pripravo.

DUHOVNO BRANJE
Časa za branje je vedno manj, če si ga ne
izborimo. Sveto pismo čaka, da ga odpremo
in se z Božjo besedo srečamo neposredno,
brez velikih priprav in razlag. Na voljo imamo tudi veliko drugega dobrega duhovnega
branja. Medijske vsebine prihajajo od zunaj
in še povečujejo pozunanjenost, branje pa
nas napolnjuje od znotraj.

ODPOVED IN »PRAZNINA«
Da bi božična skrivnost globlje prenovila
naše duhovno življenje, je potrebno izkusiti tudi praznino in pomanjkanje. Na to
nas spominja tudi bogoslužje in prostor,
okrašen samo z zelenjem. Da bi nam Bog

SVETA SPOVED
Naj ne bo le navada pred velikimi prazniki.
Sodobni način življenja kliče po redni mesečni spovedi. Spoved ni naše delo, ampak
Božje delo v nas. Spoved te iz izoliranosti
prestavi v povezanost.

