Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj,
Kamnje 37

GOJAČE ob 16.00
za † Milko Rebek,
p. n. vaščanov

Devica Marija
iz Guadalupe

VRTOVIN ob 18.30
za †† Cvetko in Dušana Slejka,
Potoče 2

ČRNIČE ob 15.00
pogrebna za † Angela Volčiča,
Črniče 69c

sreda, 13. 12.,
Lucija,
devica in mučenka

SKRILJE ob 18.30
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 16.00
za † Štefko in Eda Cigoja,
p. n. Malovše

četrtek, 14. 12.,
Spiridon (Dušan),
škof

KAMNJE ob 18.30
za vse †† Mladičerjeve,
p. n. Kamnje

RAVNE ob 16.00
za vse ††, p. n. darovalcev

petek, 15. 12.,
Antonija, Krizina in
druge drinske mučenke

VRTOVIN ob 18.00
za † Alojza Črnigoja,
Vrtovin 37, 30. dan

ČRNIČE ob 17.30
za † Franca Persiča in njegove
†† starše, p. n. Črniče 63a

sobota, 16. 12.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Terezijo, Heleno in
Leopolda Zgonika, Skrilje 26
začetek devetdnevnice

ČRNIČE ob 17.30
za †† starše in brate Kosovel,
p. n. darovalcev
od 17.00 spovedovanje

Sabin,
škof

torek, 12. 12.,

Adelajda (Adela),
kraljica

nedelja, 17. 12.,
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA,
Janez de Matha,
redovnik

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

KAMNJE ob 7.30
božična devetdnevnica
za † Alojza Bajca, Potoče 5
ČRNIČE ob 9.00
za †† Ivana, Terezijo in Vilmo Brankovič, p. n. Črniče
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
od 9.30 spovedovanje
za †† starše Gruden, Vrtovin 29 (10 minut pred mašo priprava)
praznovanje zakonskih jubilantov
ČRNIČE od 15. do 16. ure spovedovanje

druga adventna nedelja

10. decembra 2017
št. 50/17

Nisem vedel, da je Bog tak
Začetek evangelija Jezusa
Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku
Izaíju: »Glej,
pošiljam svojega glasnika
pred tvojim
obličjem, ki
bo pripravil
tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite
Gospodovo
pot, zravnajte
njegove steze!« Tako je
nastopil Janez
Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v
odpuščanje
grehov.
(Mr 1,1–4)

 Za konec
SAMO ENA JE MAMA – Otroci so dobili za domačo nalogo spis z naslovom »Samo ena je mama«.
Janezek je dolgo razmišljal potem pa je napisal: »Mama je skuhala kosilo. Spekla je palačinke, mene
pa je poslala v klet po dve vazi marmelade. Iz kleti sem ji zavpil: »Samo ena je, mama.«
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 3. adventno nedeljo
1. berilo: Iz 61,1–2a.10–11
2. berilo: 1 Tes 5,16–24
evangelij: Jn 1,6–8.19–28

Nisem vedel, da je Bog tak. Tako bi verjeto večina izmed nas
po odhodu s tega sveta odgovorila na vprašanje: »Kako je tam?«
Nisem vedel, da me je Bog tako zelo želel potolažiti, ko sem bil
daleč od njega. Mislil sem, da me obsoja, ko me kliče k spreobrnjenju.
In ti? Na kaj najprej pomisliš, ko slišiš klic k spreobrnjenju:
»Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« Slišiš v teh
besedah grajo ali tolažbo? Se Boga bojiš ali po njem hrepeniš? Se
mu želiš odkupiti, opravičiti? Ali ga želiš sprejeti, da pride k tebi,
k takemu, kakršen si? In mu dovoliš, da te potolaži?
Tako kot takrat tudi v naših časih o božiču večina ne bo prepoznala Boga. Ljudje, ki so prihajali k Janezu v puščavi k reki Jordan, so v tem klicu slišali tolažbo. In ti so stopili v vodo. Drugi,
ki so v Božji besedi slišali samo grajo, so ostali zunaj. Z Janezom
so se prepirali in čakali dokaze. Pač niso vedeli, da je Bog tak.
Danes smo v enaki puščavi. Mogočni, močni, samozadostni, stoječi od daleč, na varnem na bregu Jordana – tudi med vernimi – ga
ne prepoznamo. Gremo nazaj iz puščave enaki, nespremenjeni.
Boš pustil/a, da te Bog v tem adventu najprej potolaži? Boš pustil, da te najde takega, kakršen si? Ti je dolžnost spovedi nekaj
težkega? Ti je osebna molitev še vedno nekaj težkega in ne počitek sredi živčnega napora? Tisti, ki so res doživeli spreobrnjenje,
so ga doživeli kot tolažbo, kot veselje.
In kako Bog tolaži? S praznimi besedami, tako kot včasih mi:
»Oh saj bo že, bodi dobre volje …«? Bog tolaži tako,
da ti sredi tegobe tvojega sveta odpira pot naprej. Odpira ti pot skozi Jordan. Le
vanj se bojiš stopiti. Bojiš se, kaj
vse boš moral pustiti na tej strani.
Toda če ne stopiš
v Jordan, ne boš
vedel, kakšen je
Bog. Izvedel boš
šele tisto uro …

Takrat boš moral tako in tako čez. Zakaj
bi torej živel teh nekaj let v strahu? Zakaj bi potreboval vedno novo omamo, da
bi blažil življenjski strah?
Papež Frančišek nas je ob tej adventni
nedelji povabil, naj dovolimo Bogu, da
vstopi v našo žalost in potrtost: »Zanimivo je to, da se tolikokrat bojimo tolažbe, biti potolaženi. Še več, bolj varne
se počutimo, če smo žalostni in potrti.
Veste, zakaj? V žalosti imamo sami sebe
skoraj za glavno osebo. Medtem ko je v
tolažbi glavna oseba Sveti Duh! On nas
tolaži, On nam daje pogum, da gremo
ven iz sebe. On je tisti, ki nas vodi k
viru vsake tolažbe, torej k Očetu. To pa
je spreobrnjenje. Prosim vas, dopustite
Gospodu, da vas potolaži! Dopustite Gospodu, da vas potolaži!«
župnik

GREGOR ČUŠIN
bo imel nocoj v okviru dekanijskega
misijona v krajevni dvorani v Šempasu predstavo Evangelij po Čušinu. Ob
19.30. Vabljeni.
ADVENT IN DEVETDNEVNICA
Poskrbimo za vsakdanjo duhovno hrano,
da nam december ne bo ukradel adventne priprave.
V soboto začnemo božično devetdnevnico. Vabljeni družine z otroki in
drugi, kadar le morete.
Mi lahko le pripravimo prostor, Bog bo ob
svojem času dal sadove. Družina naj si
izbori nekaj časa adventni koledar ali katero koli obliko skupne molitve tam, kjer
ste doma. Sredi delovnega hitenja si pomagajmo z dnevnimi vsebinami »#Deli
Jezusa« in še s čim.
Dnevne novice zamenjajmo za nekaj minut branja.
Čas pred sveto mašo:
vabljeni, da pridete
prej k uglašeni molitvi. V Kamnjah vero-

učenci deset minut pred nedeljsko mašo
pripravljajo prizor za advent: hiša tišine
in pričakovanja, hiša vode odpuščanja,
hiša, kjer rečemo da ..
SPOVED IN FILM ZA VEROUČENCE:
V tem tednu ni običajnega verouka,
otroci naj pridejo na eno od možnosti
(v eni ali drugi župniji):
v torek v Kamnjah (pozneje zaradi
pogreba) od 16.00 do 16.30 spoved, ob
16.15 se začne film za višje razrede do
18.15;
v sredo v Črničah od 15.00 do 15.30
spoved, ob 15.30 film za višje razrede do
17.30; spoved možna tudi po filmu do 18.00
v četrtek v Črničah od 15.00 do
15.30 spoved, ob 15.30 film za nižje
razrede do 16.30;
v četrtek v Kamnjah od 16.00 do
16.30 spoved, ob 16.30 film za nižje
razrede do 17.30.
Film za višje razrede: Resnična zgodba
o Bakhiti, deklici, ki so jo prodali za sužnjo in je postala svetnica.
MLADI
Vabim mlade, da se dobimo v petek ob
20. uri v Kamnjah za konkretno delo.
Pakirali bomo kadilo in blagoslovljeno
vodo za domove župljanov. Vabim, da
vas pride čim več, da bomo prej končali.
Vabljeni k pisanju dnevnika hvaležnosti.
Klik na splet ...
SPOVED
Adventna spoved v
obeh župnijah bo konec tedna: v soboto v
Črničah od 17. ure in še
med sveto mašo ter v nedeljo od 15.
do 16. ure, obakrat spoveduje g. Joško
Tomažič. V Kamnjah v nedeljo od 9.30
naprej in še med sveto mašo spoveduje
eden od bratov kapucinov.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
v četrtek, 14. 12., z g. Lestanom obiskujeva: ob 9. uri začneva v cerkvi v
Gojačah, potem Malovše, Ravne in Črni-

če. Sporočite, če še kdo
želi obisk. V soboto dopoldne obiskujem v kamenjski župniji: najprej
Skrilje, Potoče, Vrtovin
in Kamnje.
Po dogovoru tudi že v petek in še v tednu pred božičem; v domu upokojencev v Ajdovščini obisk predvidoma v
ponedeljek, 18. 12.
ZAKONSKI JUBILANTI
V nedeljo bo praznovanje v Kamnjah. Pri maši
ob 10.30 se bomo zahvalili za dar svetega
zakona in prejeli blagoslov, po maši vabljeni na druženje v
župnijski dom. Če kdo ni dobil vabila,
vseeno lepo vabljen, nimamo namreč
vseh naslovov.
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Skavti bodo v nedeljo
prinesli luč miru iz Betlehema, delili jo bodo
pri vseh treh mašah.
3. ADVENTNI VEČER V VIPAVI
V četrtek ob 20. uri bo
na ŠGV v Vipavi prof. dr.
Alenka Rebula imela zanimivo temo: DRUŽINA,
PROSTOR ODNOSOV IN
LJUBEZNI.
VERSKI TISK
Kolikor morete, lahko poravnate naročnino na verski tisk in bero. Čeprav nam
zmanjkuje časa, ne opuščajmo te duhovne hrane in s tem tudi podpiramo
dobre založbe. Znesek naročnine lahko
poravnate tudi pozneje ali v več obrokih, samo sporočite.
Ognjišče 32; Družina 101,4 (če poravnamo do konca
januarja); Mavrica 37; Magnificat 55,80; Božje

okolje 26,40; Prijatelj 11,70; Misijonska obzorja 9; Beseda med nami
20,40; Cerkev danes 35,40; Naša luč
26,95; 7,5. Mohorjeve knjige do 2. 2.
2018 so 46 €, koledar pa 17,50 €.
BERA
Hvala vsem, ki ste že ali boste poravnali
bero za vzdrževanje duhovnika. Duhovniki živimo od vaših osebnih darov in darov
za svete maše. Druge redne nabirke pri
svetih mašah gredo dosledno v župnijsko
blagajno, razen tistih, ki jih oddamo naprej za druge določene namene. Vse nabirke so pregledno knjižene.
Prav za vsak vaš dar sva z g. Aleksandrom
Lestanom hvaležna, saj pogosto dajete
od svojih skromnih sredstev za preživetje. Naj vam bo to v blagoslov. Prav je, da
tudi mlade družine te navade in obrazložitve posredujete naprej mlajšim.
MEŽNARJI, ZEMLJIŠČA
Lepo je, da poleg bere za duhovnika držite navado in se spomnite tudi mežnarjev,
ki vse leto skrbijo za cerkve. Decembra in
januarja lahko poravnate tudi darove za
uporabo zemljišč.
HVALA
Pri miklavževanju ste ob prejemanju
darov zbrali in darovali: v Črničah 75 € za
otroke v Etiopiji. V Kamnjah za družine v
finančni stiski 199,82 Hvala za Miklavževo
dobroto!
Na nedeljo Karitas smo pri nabirki zbrali
v Črničah 292,52, V Kamnjah 475,50.

