Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 12.,

VRTOVIN ob 18.30
za † Stanka Pirjevca,
Vrtovin 27

GOJAČE ob 16.00
za †† starše Bovcon
in vse †† iz družine

Krispina,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Suzano Rože,
Potoče 21a, 8. dan

ČRNIČE ob 17.30
za †† Alojza in Ireno Ipavec, p.
n. Črniče 9

sreda, 6. 12.,
Nikolaj (Miklavž),
škof

SKRILJE ob 18.30
za † Draga Novinca,
Skrilje 67, p. n. dar.

MALOVŠE ob 16.00
za †† Cvetko Grgič in Nado
Gorišek, p. n. Malovše 17

četrtek, 7. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Petrovčič,
Kamnje 38

RAVNE ob 16.00
za † Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33

petek, 8. 12.,
Brezmadežno
spočetje Device
Marije

KAMNJE ob 18.00
za † Darka Valiča,
Skrilje 2
ob 19.00 v Šturjah slavljenje

ČRNIČE ob 17.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Božji Materi, Črniče 67e

Makarij, mučenec
sobota, 9. 12.,
Valerija,
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Cirila in Olgo
Turk, Skrilje 47a

ČRNIČE ob 17.30
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12

Barbara,
mučenka

torek, 5. 12.,

Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

nedelja, 10. 12.,
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA,
Evlalija,
devica in mučenka

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO
21. URE, vmes od 20.30 možnost za
pogovor ali spoved

VRTOVIN ob 7.30
za vse †† Vrtovin 24
ČRNIČE ob 9.00
za † Vidota Kodriča in vse †† iz družine, p. n. Črniče 72
za župnijo
krst otrok
KAMNJE ob 10.30 (10 minut prej priprava)
za † Dušana Lozarja, Vrtovin 25a

prva adventna nedelja

3. decembra 2017
št. 49/17

Je res vse tako slabo?
»Pazite in
čujte, ker ne
veste, kdaj pride čas! Tako bo
kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom
in šel na potovanje. Svojim
služabnikom je
izročil oblast,
vsakemu svoje
opravilo, vratarju pa je naročil, naj čuje.
Čujte torej, ker
ne veste, kdaj
se vrne hišni
gospodar zvečer, opolnoči,
ob petelinjem
petju ali ob
zori, da vas ne
najde spečih,
če pride nenadoma. Kar
pravim vam,
pravim vsem:
Čujte!«
(Mr 13,33–37)

 Za konec
VERJETNO, KER – V šoli: »Janezek, povej mi stavek, ki vsebuje 'verjetno, ker'« Janezek: »Aha. Moj
nono je šel včeraj nekam in po pazduho je imel časopis New York Times; verjetno na stranišče, ker ne
zna angleško.«
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 2. adventno nedeljo
1. berilo: Iz 40,1–5.9–11
2. berilo: 2 Pt 3,8–14
evangelij: Mr 1,1–8

Neki cesar je bil zelo bolan. Sklicali so veliko zdravnikov, toda
nobeden ni mogel pomagati, prav tako ne padar ne zeliščar. Prišel je še vrač, ki je dejal, da mora cesar dobiti srajco srečnega
človeka in jo obleči.
Poslali so sle v mesta in vasi iskat srečnega človeka. Toda eden
je imel premalo pokojnine, drugi preslabo službo, temu so v službi
nagajali, oni je bil skregan s sosedom … Kmetje so se pritoževali, saj so enemu vrani izkljuvali zelnate glave, drugi ni imel tako
rejenih prašičev kot sosed, tretjemu so kokoši nesle predrobna
jajca …, četrtemu žena ni znala kuhati prave hrane. Sli so že skoraj obupali, vendar so se podali še v gore. Tam so našli pastirja,
ki je vriskal in pel. Vprašali so ga, kako mu gre. Pa se je pohvalil:
»Ovce me ubogajo, pes čuvaj mi pomaga, rože cvetijo, trava raste, zvečer skuham žgance in mleko in oboje mi tekne.« Sli so ga
vprašali, ali je srečen. »Seveda sem srečen, ni srečnejšega človeka od mene!« Že so mu obljubili zlato, če proda srajco. »Srajce
pa nimam,« jim je dejal pastir.
Predlagam ti, da se letos temu vraču samo nasmehneš in zamahneš z roko. Predlaga, da bi v adventu tudi ti šel iskat srajco
srečnega človeka. Pa ne le na zunaj, v potrošništvu, v reklamah, ki
pokažejo srečnega, nasmejanega človeka. Tudi v duhovnem prizadevanju. Tudi v cerkvenem življenju smo si naložili mnogo stvari,
in potem zmanjka prostora za najvažnejše: za veselo oznanilo!
Ne reci spet: »Letos moram narediti nekaj, da bo končno drugače.« To bo še
vedno tvoj projekt, brez sadov. To je
iskanje srajce. Te pastir nima in prav
je, da je ni. Jezus je namreč povedal,
da »bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. …
Vratarju pa je naročil, naj čuje.« Če je
Bog šel na potovanje, še ne pomeni,
da ga ni ali da mu ni več mar zate.
Zaupal ti je nalogo vratarja in ne nalogo zaskrbljenosti. Bodi zazrt »proti
vzhodu« in ne v temo. Glej njega
in ne svojo nepospravljeno notra-

njost. Vratar stoji pri vratih. Njegova edina naloga je, da gleda tja, kjer je Gospod.
»On vas bo tudi do konca utrdil, da boste
brez krivde,« pravi Pavel.
Kaj torej pomeni »čujte«? Tudi v duhovnem življenju se lahko najprej obesim na
slabo in sem »med nesrečnimi«. Jezusov
»Čujte!« lahko slišim kot strah ali krivdo.
Po težnji narave se začnem ukvarjati s
seboj in z mnogimi napakami, ki bi jih rad
odpravil. Toda zazrt sem v sebe in ne v
Boga. V temo in ne v luč. »Čujte« pomeni,
da gledaš v tistega, ki bo prišel dopolnit,
in ne v tisto, kar še manjka. Čakaj, da se
srečaš s pastirjem in ne, da najdeš njegovo srajco.
V sebi morda vrtiš stalno iste kroge. Hočeš jih razumeti, misleč da jih boš potem
rešil. Luč na adventnem vencu te spominja: Bog je postal majhen. Glej njega in ne
poskusi svoje kroge videti in razumeti brez
njegove luči. Vrteti jih boš nehal potem, ko
boš na tem krogu gledal majhno luč.
Za advent želim, da bi bilo med nami
več veselja. Sveti Frančišek je bratu Leonu med potjo govoril o popolnem veselju.
Pravo veselje je občutil, ko so ga vsi ljudje zavrnili ga zasmehovali. Pravo veselje
je tam, kjer odpadejo vse trdne opore in
ostane samo ena.
župnik

URE
Tedenske maše V Gojačah, Malovšah in
na Ravnah zaradi vožnje podnevi sedaj
ob 16. uri.
MIKLAVŽ
Vabljeni k miklavževanju nocoj (v nedeljo) ob 18. uri v
cerkvi v Črničah.
V Kamnjah v torek takoj po
maši, ki je ob 18.30. V Kamnjah mu – kot je v navadi –
pri dostavi daril pomagate starši.
Hvala vsem, ki ste na obeh krajih pripravili
preprosto igrico in vse potrebno.

Dobrodelnost: Ker v tem času dobivamo veliko vabil, letos povabljeni, da
odkrijemo bistvo svetega Miklavža,
to je dobrodelnost. V škatlo lahko ob miklavževanju in še med tednom od svojega nekaj darujete: v Črničah za otroke v
Etiopiji, v Kamnjah za družine v finančni
stiski v župniji.
ADVENTNI ČAS
Čeprav ni »nič več« tako, kot je bilo, pojdimo predvsem
z vero v srcu
v nov advent.
Letos je krajši.
Posvetimo
se
majhnim, vendar
pomembnim zadevam.
Nekaj namigov:
• Vsak dan vsaj ena Božja stvar v domači hiši (pomislimo na krščanske
navade). Kako se doma vidi, da pričakujemo božič.
• Adventni venec naj ne ostane okrasek, ob njem vsaj enkrat ugasnimo
vse, kar je »električnega«.
• Zavestno izpustimo kakšno prireditev, zabavo, prednost damo čuječnosti.
• Zavestno pustimo vse in gremo med
tednom k sveti maši in če le moremo, k devetdnevnici.
• Mladi in manj mladi povabljeni k pisanju dnevnika hvaležnosti (povezava
na spletu).
• Resnična skrivnost božiča se dogaja
»znotraj«, na poti negotovosti in trpljenja. Notranje stiske in razočaranja, morda občutkov krivde, da nam
ne gre dobro, ne pestujmo v sebi, ampak jih dajmo na voljo Bogu. To je resnični advent in pravi odgovor na prezgodaj z lučkami osvetljeni december.
• Sredi dnevnega tempa si pomagamo s
sodobnimi vsebinami (Pridi.com, dnevna Božja beseda, vaje …) na spletu.
• Pri dobri adventni spovedi izročimo
Kristusu breme svoje duše.
• Ne obsojajmo sebe in drugih, raje bodimo ustvarjalni.

»UPAJ SI!« – ADVENT PREKO
KRATKE VIDEO VSEBINE
Ekipa #deliJezusa pripravlja kratke
video vsebine za vsak dan. Osnovni
namen je pomagati sodobnemu človeku, da najde vsebimo in moč za vsakdanjo pripravo. Letos bo v ospredju
odgovor na splošno mnenje, da je vse
slabo, da se
dogaja samo
hudo.
Začetek v ponedeljek, 4. decembra,
na pridi.com, Twiterju, Youtubu … in ob
ponedeljkih na Exodus TV (7.50, 13.50,
19.50). Pošljimo te vsebine preko sodobnih medijev še komu.
ČAS ZA SPOVED IN POGOVOR
Zadnja leta v adventu zavestno namenjam več časa ljudem za pogovor in
spoved zunaj rednih urnikov spovednice. Zato kar brez strahu povejte,
pišite ali pokličite in se dogovorimo za
čas, ko se lahko v miru pogovorimo ali
opravimo sveto spoved brez naglice.
Redna spoved v župniji bo v soboto
in nedeljo, 16. in 17. decembra, ter
zadnji teden pred svetimi mašami. V
Logu bo spoved ves dan v sredo, 20.
decembra.

druženje mladih v Marijinem domu. Povej
in ogrej naprej.
V adventu ste mladi povabljeni h konkretni duhovni vaji. Naredi nekaj konkretnega in letos v pripravi na božič piši
dnevnik hvaležnosti. Klik na splet: http://
kp.rkc.si/2017/11/30/dnevnik-hvaleznosti/

STREŽNIKI
Kadar kdo more, tudi ta teden po tedenski sveti maši kratke vaje; starejši strežniki pri tem pomagate.
VEROUK
je v tem tednu reden. V drugem adventnem tednu skupna priprava s filmom in
spovedjo, v tretjem adventnem tednu
bo ob devetdnevnici za nekatere razrede
reden verouk. Četrtega tedna letos ni.
KRST OTROK
V nedeljo bo v Črničah med
sveto mašo prejel sveti krst
Emanuel Pišot, sin Janka in
Tanje, Gojače 39a. Njegovo
družino priporočamo v molitev.

PRIPRAVA PRED SVETO MAŠO
vsako nedeljo 10 minut pred mašo v Kamnjah, pripravljajo otroci 6. in 7. razreda.

JASLICE NA SVETEM PAVLU
Prav vsi ste povabljeni, da lahko v okolici
postavite svoje jaslice. Vesel sem pobude, da bi tudi kakšna skupina otrok postavila svoje. Da bodo jaslice razporejene
in označene, sporočite Sonji Lozar na 040
279 811.

PRAZNIK BREZMADEŽNE
je slovesni praznik, vabljeni k sveti
maši kjerkoli v petek. Maši ob 17. in 18.
uri. Marija nas zna najbolje peljati skozi
pritiske adventa.

2. ADVENTNI VEČER V VIPAVI
V četrtek ob 20. uri bo na ŠGV v Vipavi
prof. Ivan Albreht predstavil temo Preureditev župnij v koprski škofiji z vidika
preteklih stoletij na Vipavskem.

MLADI
V petek bo za našo
dekanijo
dogodek
slavljenja. Med nas
pride glasbena skupina Svetnik. Izkušnja, ki je res ne
kaže zamuditi, izpustiti: 8. decembra
ob 19.30 v Šturjah. Po slavljenju sledi

PREDBOŽIČNI SPLETNI MISIJON
ob spremstvu na fb.me/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju; p.vili.lovse@gmail.com

