Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 11.,
Valerijan Oglejski,
škof

torek, 27. 11.,
Modest in Virgil;
apostola Karantanije

sreda, 28. 11.,
Katarina Labouré,
redovnica

četrtek, 29. 11.,
Filomen,
mučenec

petek, 30. 11.,
Andrej,
apostol

sobota, 1. 12.,
Karel de Foucauld,
redovnik

nedelja, 2. 12.,
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA,
nedelja Karitas,
Vivijana,
mučenka

nedelja Kristusa Kralja

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Možina,
Potoče 24

GOJAČE ob 16.30
za duše v vicah,
p. n. darovalca

VRTOVIN ob 18.30
za † Vikco Lozar,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 16.30
za † Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 69

SKRILJE ob 18.30
za † Rudija Podgornika,
8. dan

MALOVŠE ob 16.30
za † Vijolico Cigoj,
p. n. Črniče

KAMNJE ob 18.30
za † Milana Kugoniča,
Potoče 18
veroučna maša in srečanje
strežnikov
VRTOVIN ob 18.30
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

RAVNE ob 16.30
za † Srečka Bovcona, 8. dan
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

SKRILJE ob 8.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 16.30
za † Slavico in †† starše Fišer,
p. n. Črniče 24

ČRNIČE ob 16.30
za † Kazimirja Bavca,
p. n. darovalca

SKRILJE ob 7.30
v zahvalo za otroke, Skrilje 72a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Podgornik in Fišer, p. n. Črniče 105
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Možina in Antonič, Potoče 49
Pri vseh mašah blagoslov adventnih vencev,
svetogorskih misijonskih podob in popotne torbe.
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Mladost iz korenin modrosti
Tisti čas je Pilat
rekel Jezusu:
»Si ti judovski
kralj?« Jezus
mu je odgovóril: »Praviš
to sam od sebe
ali so ti drugi povedali o
meni?« Pilat je
odvrnil: »Sem
mar Jud? Tvoj
narod in véliki
duhovniki so te
izročili meni.
Kaj si storil?«
Jezus je odgovóril: »Moje
kraljestvo ni
od tega sveta.
Ko bi bilo moje
kraljestvo od
tega sveta, bi
se moji služabniki bojevali, da
ne bi bil izročen
Judom, toda
moje kraljestvo
ni od tod.«
Jn 18,33–36

 Za konec
NEUSTRAŠEN – Pogovor med očetom in sinom: »Ata, a se ti bojiš levov?« »Ne!« »Pa tigrov? »Ne!«
»Nosoroga?« »Ah, še manj!« »Aha. Torej se bojiš samo mame?!«
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

To je geslo letošnjega tedna Karitas. Morda bolj kot kdaj prej
in bolj kot česarkoli drugega naš svet danes potrebuje veselja.
Prepričan sem, da je to tudi edina stvar, ki jo potrebuje človek, ki
išče našo pomoč.
Vedno me presune, ko gledam mlade s steklenicami v rokah.
Zdi se mi, da nekaj iščejo, nekaj, kar zelo potrebujejo. Toda tega
nikakor ne morejo najti. Iščejo na napačnih mestih. Pravo veselje
pa ni samo tako hitrega diha.
Veselje je treba iskati tam, kjer smo, kamor nas je Bog postavil,
vendar ne zunaj nas. Zunanje veselje je krhko in minljivo in se
bo kmalu končalo. Veselje je iskanje sledov ljubezni med mano in
Očetom, sledi, ki so posejane po vsem svetu. Veselje je boj, da
najdemo dobro in lepo tudi v tistem človeku, ki se je pustil premagati življenju in je označen z grdobo in umazanijo.
Če verjamemo Evangeliju in Božji ljubezni, je potem to naše
poslanstvo.
Jezus vstopa v naše sedanje življenje. Vstopa tudi vsak dan v
življenje mladostnika. Občutimo to njegovo navzočnost, to milost
veselja v odnosu do sebe, do življenja, do bližnjega.
Sprejmimo ga, ko potrka na vrata našega srca, ostanimo budni
in čuječi do vseh, ki potrebujejo našo pomoč in spremljanje.
Prav je, da gube na obrazu, razorane dlani in sivi lasje govorijo mladim več kot
besede. Pokažimo jim svojo
stvarnost in dajmo priložnost,
da se sprašujejo in razmišljajo o
prihodnosti in večnem življenju.
Dajmo mladim priložnost, da iz
naših korenin pri njihovem poslanstvu rastejo: VERA, UPANJE
in LJUBEZEN.

Odlomki Božje besede
na prvo adventno nedeljo
(začenjajo se odlomki za leto C):
1. berilo: Jer 33,14–16
2. berilo: 1 Tes 3,12–4,2
evangelij: Lk 21,25–28.34–36

Stanko Rovtar

TEDEN KARITAS
začenjamo teden krščanske ljubezni do bližnjega.
Letošnja tema »Mladost iz
korenin modrosti« nagovarja k povezanosti med mladimi in starejšimi. Mladi
v družbi iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, dobijo svojo vlogo, se učijo in osebnostno rastejo. Starejši pa so
povabljeni, da so
odprti za ideje, ki
jih prinašajo mladi, da jim zaupajo
in jih sprejemajo
v vsej njihovi enkratnosti.
• V sredo je romanje na Ponikvo in koncert Klic dobrote. Tudi na TVSLO ob 20. uri.
• V četrtek, 29. 11., bo v Centru karitas
v Ajdovščini dan odprtih vrat od 15.
do 18. ure.
• Nedelja karitas, 2. 12., nabirka v
nedeljo gre za potrebe: tretjina za območno, dve tretjini za škofijsko karitas.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v četrtek v Kamnjah.
STREŽNIKI
V torek ob 17. uri vaje za
nove strežnike v Kamnjah,
končamo ob 17.30.
V četrtek srečanje vseh
strežnikov v Kamnjah
po maši (nekaj spretnosti, kviz in nekaj sladkega) v župnišču. Končamo ob
19.35.
V soboto srečanje vseh strežnikov
v Črničah ob 9. uri v župnišču (nekaj
spretnosti, kviz in nekaj sladkega), končamo ob 10. uri.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Srečanje za vas je v sredo ob 20. uri v
Kamnjah.
PLETENJE VENČKOV
V soboto, 1. 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
15.30 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.
SVETOGORSKE PODOBE –
PRIPRAVA NA MISIJON
V nedeljo bomo skupaj z blagoslovom
adventnih vencev poslali na pot po vaseh svetogorsko podobo. To je začetek
poti župnijskega misijona, ki ne želi biti
predvsem v mnogih dogodkih, temveč
sejanje semen v naše domove. Po dva
predstavnika ŽPS jih bosta simbolično
sprejela v roke.
Vabim vas, da podobo sprejmete vsaj
za en dan v svoj dom in se ob njej zberete k molitvi.
Zapišite se na razpored (za vsako vas
je v župnijski cerkvi) tisti, ki bi jo že v
adventu sprejeli. Lahko jo boste potem
še enkrat. Navodila bodo priložena.
MISIJONSKA ADVENTNA POT ZA OTROKE
Otroci (tudi iz višjih razredov) dobite
danes adventni koledar. Letos je zelo
lep. Skozi advent bomo obnavljali zgodbo Friderika Barage, ki smo jo odkrivali
na oratoriju in pri šmarnicah.
Čisto malo časa je potrebno, da doma
sedete skupaj, in pri vas doma bo drugače.
Vsak dan na primer preprosta in zanimiva naloga. Na primer: Skuhaj domačim čaj in z nasmehom postrezi; izdelaj
križ in ga položi v vaš družinski avto,
vprašaj starše, kako so se spoznali …
MLADI
V petek ob 20. uri bo v Kamnjah mladinsko srečanje, pogovor. Dobrodošli.
DELA NA ZVONIKU
Hvala vsem, ki ste tudi v zadnjih dveh
tednih prinesli svoj dar, prispevek k
obnovi župnijskega zvonika. In hvala

vsem rednim darovalcem pri nedeljskih
nabirkah. Doslej smo
z vašimi namenskimi
darovi, darovi za knjigo in ofrom že zbrali
16.920 €.
Dela kljub nekaj dnem slabega vremena gredo lepo naprej in se bližajo
koncu.
Trenutno poteka nameščanje bakrenih in inox zaščitnih obrob, zaključni
zaščitni premazi fasade in obdelava
ter zaščita kamnoseških elementov.
Odločili smo se tudi za dodatno utrditev bakrene kritine na špici zvonika.
Na več mestih je popustil stik s podlago. Sedaj je čas, da poskrbimo, da
bo tudi vrh zvonika kljuboval burji še
veliko desetletij. V ta namen bo treba
še nekoliko dvigniti oder.
Kljub dodatnim delom (vrhnji del in
obdelava kamnov) se bomo še vedno
vrteli okoli 50 tisoč.

Še posebej bi rad priporočil Mavrico za
mlade družine, saj je čedalje bolj vsebinsko
bogata. Verouk je za otroka premalo, da bi
rastel v veselem krščanskem življenju.
 Družina – 109,20 € (če plačamo do
konca januarja 2019, pa 104 €) (Družina
bo spomladi dobila popolmoma novo oblikovno in vsebinsko zasnovo.)
 Ognjišče – 33,50 € (naročniki po pošti
pa 34,30)
 Mavrica – 39,90 €
 Božje okolje – 26,40 €
Beseda med nami – 20,40 €
 Magnificat – 55,80 €
 #Najst – 23,40€
 Prijatelj – 11,70 €
 Misijonska obzorja – 9 €
 Mohorjeve knjige (prednaročilo za šest
knjig za 2020) – 48 €, samo Mohorjev koledar – 18€
 Vzgoja – 19,80 €
 Radovednež – 14€
 Cerkev danes – 35,40€
 Naša luč – 26,95€

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Rudija Podgornika v
Skriljah ste za oltar in prezbiterji v skriljski cerkvi zbrali in darovali
842,00 €. Hvala svojcem in vsem darovalcem!

PREDSTAVITEV FILMA
V soboto, 1. 12. vabljeni v kulturni dom
KS Gojače - Malovše ob 18. uri na predvajanje filma Od kraljične do služabnice
o s. Leopoldini Brandis. Ni vstopnine,
prostovoljni prispevki.
Prišla bo tudi režiserka s. Andreja Čakš,
glavno vlogo je odigrala Nataša Konc
Lorenzutti, v vlogi mlajše s. Leopoldine
pa sta zaigrali njeni hčerki. Snemanje
filma je bilo po različnih slovenskih krajih
(v Vipavskem Križu, Ljubljani, Mariboru,
Mekinjah, na Ptuju, v Stični, Lipici …) in
tudi na Hrvaškem, kjer je s. Leopoldina
pustila sledi. Preveden je v štiri jezike.

POSKRBIMO ZA
REDNO DUHOVNO BRANJE
Morda niti ne slutimo, kako odločilno
je lahko prav redno branje. Danes, ko
nas hudič zapeljuje
tako, da nam krade čas, je toliko bolj
pomembno, da izberemo, nekaj tudi žrtvujemo in redno
beremo. Kasneje se nam bo bogato
povrnilo.
Decembra in še cel januar lahko poravnate naročnine ali revije sami naročite po pošti. Pomembo je, da sporočite, lahko poravnate samo del, preostalo pa do poletja.

DUHOVNE VAJE
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Adventno-božične duhovne vaje v vsakdanjem življenju od 28. novembra do 9.
januarja v Vipavskem Križu pod geslom
»Kakor otrok je v meni moja duša« (Ps
131,2). Skupina se srečuje ob sredah ob
19.30 v kapucinskem samostanu. Voditelj
je br. Jakob Kunšič.

