Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 11.,

KAMNJE ob 15.00
pogrebna za † Suzano Rože,
Potoče 21a

GOJAČE ob 16.30
za † Stanka Milosta,
8. dan

Katarina Labouré,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za † Alojza Črnigoja,
Vrtovin 37, 8. dan

ČRNIČE ob 17.30
na čast dušam v vicah,
p. n. Črniče 25

sreda, 29. 11.,
Filomen,
mučenec

SKRILJE ob 18.30
V zahvalo,
p. n. Skrilje

MALOVŠE ob 16.30
za †† Danila in Marjana
Cigoja, p. n. Malovše 39a

četrtek, 30. 11.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Alojza in Drago
Vodopivec, Potoče 16
od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 18.30
za † Danila Žvoklja,
Vrtovin 6, 30. dan
od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje

RAVNE ob 16.30
za † Franca Košuta,
p. n. Ravne 9a

Modest in Virgil,
apostola Karantanije

torek, 28. 11.,

Andrej,
apostol

prvi petek, 1. 12.,
Karel de Foucauld,
redovnik

prva sobota, 2. 12.,
Bibijana( Vivijana),
mučenka

nedelja, 3. 12.,
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA,
nedelja Karitas,
Frančišek Ksaver,
duhovnik

V ČRNIČAH ADORACIJA
OD 20. DO 21. URE

ČRNIČE ob 17.30
za † Kazimirja Bavca,

p. n. Črniče
od 16.30 češčenje in spoved

ČRNIČE ob 17.30
SKRILJE ob 8.00
za vse †† Volčič,
za † Dragico Podgornik,
p. n. Črniče 12
Skrilje 71d
od 7.30 češčenje in možnost
za spoved
nabirka za karitas; blagoslov adventnih vencev
SKRILJE ob 7.30
za † Ivanko Kodrič, Skrilje 27
ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo za dar življenja, p. n. Gojače 39
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 (10 minut prej priprava)
za †† Marijo in Jožefa Mužina, Vrtovin 17a

nedelja Kristusa Kralja

26. novembra 2017
št. 48/17

Kje sem doma
Tedaj mu bodo
pravični odgovorili: »Gospod, kdaj smo
te videli lačnega in te nasitili
ali žejnega in ti
dali piti? Kdaj
smo te videli tujca in te
sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo
te videli bolnega ali v ječi
in smo prišli k
tebi?« Kralj jim
bo odgovoril:
»Resnično, povem vam: Kar
koli ste storili
enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste
storili meni.«
(Mt 25,37–40)

ČRNIČE ob 18.00
miklavževanje

 Za konec
ATEIST – Ateist sedi na letalu poleg 12-letne deklice, ki bere knjigo, in ji predlaga, da bi se kaj pogovarjala, ker
tako čas hitreje mine. Deklica: »O čem pa bi se pogovarjali?« Ateist: »O tem, da ni Boga, vic, nebes, pekla, življenja po smrti.« Ona se strinja, da so teme dobre, da pa bi ga rada prej nekaj vprašala: »Koza, krava in konj jedo
isto hrano – travo, vendar koza kaka kroglice, krava velik kup, konj pa ﬁge. Kaj pravite, zakaj tako!?« Ateist: »Ne
vem.« Deklica: »Gospod, če nič ne veste o dreku, a potem mislite, da ste dovolj kompetentni za pogovor o Bogu?«
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

Odlomki Božje besede
na 1. adventno nedeljo
1. berilo: Iz 64,2–7
2. berilo: 1 Kor 1,3–9
evangelij: Mr 13,33–37

Večina izmed nas bi na to vprašanje odgovorila, da smo doma
tam, kjer je varnost, sožitje, veselje. Pa še slovenski pregovor
bi uporabili: Ljubo doma, kdor ga ima.
Ko v zadnjih letih spremljam begunska in migrantska preseljevanja, se sprašujem, ali so vsi vzroki za beg od doma
res samo tisti, ki nam jih predstavljajo mediji ter svetovna in
domača politika.
V Lukovem evangeliju beremo, kako so starši v Jeruzalemu
iskali Jezusa, da bi ga varno pripeljali domov.
Doma se lahko počutimo marsikje: v družini, župniji, delovni,
prijateljski in različnih skupinah in skupnostih. Tam, kjer se
srečujemo.
Sprašujem se, koliko ljudi v našem tako imenovanem varnem
okolju išče nadomestke za varen dom v najrazličnejših oblikah
zasvojenosti (ulica, TV, računalnik, telefon …).
So tudi taki, ki izgubijo dom in upanje zaradi lastnih napačnih
odločitev ali so žrtev odločitev drugih. Ne obsojajmo jih. Sodi,
predvsem pa odpušča lahko samo Gospod v svojem usmiljenju.
V vsakem obdobju življenja lahko odidemo od DOMA, ko to ni
v skladu z družbenimi in krščanskimi pravili.
Kje sem doma? Kje so doma otroci, mladi, zakonci, starejši,
begunci?
Eni v toplih, varnih in urejenih domovih. Drugi? Tudi v okrnjenih, porušenih odnosih in tako
tavajo brez DOMA.
Bl. škof Slomšek pravi, da je naš
DOM v nebesih in smo le popotniki
v tuji deželi ter po neznanih stezah
hodimo proti Očetovi DOMAČIJI.
Pomagajmo si med seboj, da bomo
varno in z Božjo pomočjo ter Njegovim usmiljenjem prehodili to pot v
Božjo DOMAČIJO.
Stanko Rovtar

TEDEN KARITAS
27.11. – 3.12.2017 pod geslom »Kje sem doma?«
Toplino doma v Sloveniji potrebuje več
kot 20.000 družin, ki jim pomaga Karitas. V ta namen se bodo na Klicu dobrote zbirala sredstva. Hvala za vaš dar.
• 17. 11. je bila svečana akademija na
dvorcu Zemono in odprtje razstave
Umetniki za karitas.
• 27. 11. bo blagoslovitev dvigala in prenovljenih prostorov za Urško in Tadeja
v Podkraju ob 16. uri, sveta maša ob
17. uri;
• 29. 11. romanje sodelavcev Karitas na
Ponikvo in Klic dobrote v Celje (prenos
na TV);
• 30. 11. dan
odprtih vrat
v
Centru
karitas v Ajdovščini, Vipavska 11,
med 10. in
11. uro ter
za skupine
med 15. in 18. uro;
3. 12. 1. adventna nedelja, nedelja karitas; nabirka bo namenjena ljudem v
stiski.
Nekaj podatkov: na Področju Karitas vipavske dekanije prejema pomoč v hrani
300 družin in 100 posameznikov, nekateri tudi pomoč pri plačilu nujnih računov. Pomoč za šolanje prejema tudi 270
otrok. Letno je razdeljene 70 ton hrane,
dodana vrednost materialni pomoči je
tudi spremljanje družine in posameznika, pogovor in laično svetovanje. Poleg
tega poteka tudi program učne pomoči
Popoldan na cesti v Ajdovščini, Kamnjah,
Vrhpolju, na Slapu, v Vipavi in na Cesti.
Program za brezdomce je v hiši Malorca
v Ajdovščini, v Rizatovi vili v Ajdovščini
pa je svetovalna pisarna za zasvojene in
njihove svojce.

Zato dobrodošli vsi, ki pomoč potrebujete in Boglonaj vsem, ki pomagate.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom.
Bolnike in starejše ne obiskujem ta teden, ampak pred božičem.
PLETENJE ADVENTNIH VENCEV
V soboto 2. 12. v Črničah vabljeni k
pletenju adventnih vencev za starejše
ljudi v župniji, ki nimajo nikogar, in druženju v učilnici ob 9. uri. Dobrodošli vsi,
vabljeni tudi starši in otroci. V nedeljo
jih blagoslovimo in potem
nesemo komu na dom.
V soboto, 2. 12., bomo
v okviru programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne venčke. Če kdo želi v naši
družbi narediti svoj venček, naj se nam
pridruži na delavnici ob 16. uri v veroučni
učilnici. Delavnico lahko obiščejo okrog
18. ure tudi tisti, ki bi si želeli nabaviti že
narejen adventni venček. Venčki bodo v
nedeljo na voljo tudi v cerkvi.
VEROUČENCI
Ta teden ni veroučne maše. Vabljeni k
spovedi in sveti maši ob prvem petku.
ADVENTNI KOLEDAR
Tudi letos boste otroci (v tem tednu) dobili misijonski adventni koledar, ki bo
vam in vašim družinam pomagal posvečevati adventno pripravo na božič.
MIKLAVŽ
Bo prišel. V Črničah se bo
ustavil že v nedeljo, v cerkvi
ob 18. uri. Vabljeni na kratko
igrico obisk Miklavža.
V Kamnjah bo prišel na predvečer, v torek, 5. 12. Vabljeni na kratko
igrico in obisk.
Letos ste otroci s starši vabljeni, da
ob prejemanju daril tudi vi darujete in
bomo ob Miklavževanju lahko namenili

del tega, kar imamo, za otroke v Etiopiji (v Črničah) in družine v potrebi (v
Kamnjah).
ZAČETEK ADVENTA
V nedeljo bomo pri vseh mašah blagoslovili adventne vence. Naj ne bodo
le okras. Pripravimo jih tudi za druge in
jih obiščimo.
STREŽNIKI
Novi strežniki imate vaje ta teden samo
v ponedeljek, torek in sredo po maši.
ZAKONCI
Srečanje nove zakonske skupine je v
torek ob 19.30 v Kamnjah.
DUHOVNA PRIPRAVA
V Kamnjah bodo imeli veroučenci 6. in
7. razreda v adventu 10 minut pred
drugo nedeljsko mašo ob 10.30 kratko adventno pripravo. Lepo vabljeni, da
pridete v cerkev dovolj zgodaj.
ADVENTNI VEČER V VIPAVI
Pred nami je prvi adventni
večer v četrtek, 30. 11.,
ob 20. uri v Škofijski gimnaziji Vipava:
dr. Janez Juhant REVOLUCIONAR V
TALARJU – JANEZ EVANGELIST KREK
ZA SLOVENCE.
PRIČEVANJE ZA DRUŽINE
V petek, 1. decembra, ob
19. uri bosta v Podnanosu Dani in Vilma Siter pričevala o svoji
romarski poti v Santiago de Compostela.
Kako je lahko taka dolga pot podoba življenja v zakonu v današnjem času.
MLADI – SLAVLJENJE
Z GLASBENO SKUPINO SVETNIK
V petek ni mladinskega srečanja.
Že sedaj pa vabljeni
na adventni dogodek
za mlade iz dekanije
v petek, 8. 12., ob
19.30 v Šturjah.

Slavilno molitev in pričevanje bo pripravila glasbena skupina Svetnik, po slavljenju pa sledi druženje mladih v Marijinem domu. Povej in ogrej naprej.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Alojza Črnigoja ste v Vrtovinu za župnijo namesto cvetja darovali 212
evrov. Hvala domačim in vsem darovalcem!
PREDBOŽIČNI SPLETNI MISIJON
Kdor more, povabljen k duhovnemu poglabljanju s pomočjo spleta sredi decembrskega nemira: »NE BOJTE SE!« Več na fb.me/
duhovnevajevvsakdanjemzivljenju
Prijavite se na p.vili.lovse@gmail.com
Prijavljeni boste prejeli navodila in gradivo
za 1. teden adventnih duhovnih vaj v vsakdanjem življenju.
DUHOVNE VAJE V ŽIVLJENJU
Datum: 28. 11. 2017 – 19. januar 2018
Material pripravlja: p. Mio Kekić, DJ
Vodi: br. Jakob Kunšič s sodelavci
Kraj: kapucinski samostan Vipavski Križ.
Informacije: 068 644 989 ali br.jakob.kunsic@gmail.com
Duhovne vaje obsegajo:
• vsakdanjo osebno molitev po navodilih ob
predloženi Božji besedi,
• osebno molitveno spremljanje,
• tedenska podelitev v skupini.

Iz govorov
papeža Frančiška:
Dobro je, če pomislimo,
da Bog za prvo zmes, iz katere je oblikoval svojo Cerkev, ni izbral oseb, ki se
niso nikoli zmotile. Cerkev je ljudstvo
grešnikov, ki izkušajo Božje usmiljenje
in odpuščanje.
Peter je resnico o sebi bolje razumel
ob petelinovem petju kakor pa iz svojih
vzgibov velikodušnosti, zaradi katerih
je postajal domišljav in se je počutil
vzvišenega nad drugimi.
Vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja, ki ima moč, da nas
spremeni in nam povrne upanje, in to
vsak dan. In to tudi naredi!

