Bogoslužje:
ponedeljek, 3. 12.,
Frančišek Ksaver,
duhovnik

torek, 4. 12.,
Barbara,
mučenka

sreda, 5. 12.,
Krispina (Pina),
mučenka

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

prvi petek, 7. 12.,
Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

prva sobota, 8. 12.,
Brezmadežno spočetje
Device Marije
Makarij, mučenec

nedelja, 9. 12.,
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA,
Valerija,
mučenka

prva adventna nedelja

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo,
Kamnje 5a

GOJAČE ob 16.30
za †† Poldo in Franca Ušaja,
p. n. Črniče 24

VRTOVIN ob 18.30
za † Stanka Pirjevca,
Vrtovin 27

ČRNIČE ob 16.30
za † Milorada Čulibrka in
† Miro Rutar, p. n. Črniče 25

KAMNJE ob 18.30
za †† Rodman,
Potoče 68
veroučna maša, sv. Miklavž
KAMNJE ob 18.30
za †† Cvetko in Dušana
Slejka, Potoče 2
od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 18.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Malovše 45
veroučna maša, sv. Miklavž

VRTOVIN ob 18.30
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112
od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje
KAMNJE ob 9.00
za vse †† Potoče 13
od 8.30 možnost za spoved

RAVNE ob 16.30
za † Venceslavo Lozar in
† Milana Remca, p. n. Zalošče
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00
ČRNIČE ob 16.30
za †† Marjana in Danila
Cigoja, p. n. Malovše 38
uro prej spoved in češčenje
ČRNIČE ob 16.30
za † Angela Volčiča
Črniče 69, 1. obl.
od 16.00 možnost za spoved

VRTOVIN ob 7.30
za vse †† Vrtovin 24
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vidota Kodriča, p. n. Črniče 79b
KAMNJE ob 10.30
za †† Ivano in Mileno Goljevšček, Vrtovin 123

 Za konec
KAKOR UBIT – »Ah veš, če zvečer pridem prepozno domov, sem naslednji dan kakor ubit. A se tudi tebi
tako dogaja?« »Ne, ne. Jaz nisem poročen.«
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Daj mi žive vode
Te evangeljske besede nas bodo vodile na medžupnijskem misijonu. Srčno vse vabim, da z adventom začnemo globlje pripravljati
prostor Svetemu Duhu. Še tako dobri nagovori in srečanja ne morejo nadomestiti tega, kar se spremeni pri vas doma. Obisk podobe
naj ne bo edini dan, ko bo doma odmevala tudi glasna molitev.
Obisk podobe naj ponovno odpre vrata Jezusu v naše domove.
Reči »ne«
Recimo pred misijonom odločen »ne« tihim roparjem po naših domovih: preveč televizije, družbenih omrežij, interneta, nadaljevank.
Včasih bo potrebno reči »ne« tudi premnogim zunanjim dogodkom,
ki na videz polnijo praznino življenja. O tem govori adventni evangelij: »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo,
pijanostjo in življenjskimi skrbmi.«
Reči »da«
V pripravi na misijon razmislimo tudi o »da«. Odločen da krščanskemu življenju brez nevarnega popuščanja. Da ponovni navadi redne molitve bo zagotovo obrodil sad na misijonu. To je že vnaprej
zagotovljen »dobitek«. Na udaru ste še posebej družine z odraščajočimi otroki. Recite odločen »da«, da vas ne bo odneslo v vedno
bolj deroče brzice, v hrup in prezaposlenost. Omogočite zelo konkreten vodnjak sebi in vašim otrokom.
Jezus želi v tem novem letu misijona sesti prav ob tvojem
vodnjaku. Kaj je tvoj vodnjak? Nič
izrednega. Tvoji vsakdanji ritmi,
urniki, boji in iskanja. Žena je
hodila k vodnjaku redno. Zajemala je, ob tem pa čutila, da je to ne
Jn 18,33–36
izpolni. Hodila je zajemat, spremljala
jo je skrb, ker so bile tudi doma v
družini težave. Ni ga, ki bi ne imel
Odlomki Božje besede
»trna« v svoji družini. Po navadi nas
na drugo adventno nedeljo
te stvari zavirajo, ustavljajo. Morda
1. berilo: Bar 5,1–9
vzbujajo občutke krivde. Prav tu
2. berilo: Flp 1,4–6.8–11
nas želi v pripravi na misijon Jeevangelij: Lk 3,1–6
zus srečati.
»Varujte se,
da vam srca
ne bodo obtežena z razuzdanostjo,
pijanostjo in
življenjskimi
skrbmi in da
vas tisti dan
ne ujame iznenada kakor
zanka. Prišel
bo namreč
nad obličje
vse zemlje.
Zato čujte
in vsak čas
molíte, da bi
zmogli ubežati vsemu
temu, kar se
bo zgodilo,
in stopiti
pred Sina
človekovega.«

Pogovor začne on. Molitev je gledanje,
pogled. »Daj mi piti« je bil le vstop v pogovor z njim. Kaj tebe ustavlja, da ne
začneš, da samo odlašaš? Ne izgovarjaj
se, da nimaš časa, ker to ni res. Samo
bežna oddaja ali brskanje po internetu
mimogrede vzame deset minut do pol
ure. Nekaj minut »pogleda« pri vodnjaku
pa se nam zdi tako nemogoče.
Pogovor je ženo Samarijanko pripeljal
do vzklika: »Daj mi žive vode!« Priprava
v času pred misijonom, pogovor, bo tudi
tebe šele pozneje pripeljal do tega vzklika. Sveti Duh ima zate in za vso skupnost že pripravljeno pot. Ne gre vse kar
čez noč.
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena …« Prav nič se nam ne bo treba
bati prihodnosti, ko srca ne bodo več obtežena. Jezus na začetku adventa govori
o tem, kar vsak dan pripovedujejo poročila. Ni se nam treba bati ne vojne ne
krize ne bolezni.
Misijon ne bo spremenil našega vsakdanjega tekanja. Odprl pa nam bo pogled, da bomo med tekanjem opazili
vodnjak. Morda te prav tako kot Samarijanko muči gora strahov in skrbi. Ne
bodi zagledan samo vanje. Prisluhni raje
in verjemi glasu, ki namenjen prav tebi:
»Daj mi piti.«
župnik

ADVENTNA
SPODBUDA ZA LETOS
Vsako adventno nedeljo boste v cerkvi
vzeli kamen (po en kamenček na en
dom vsako nedeljo). Na spodnji strani
bo zapisana krepost, za katero se boste med tednom vsi trudili. Naj vas vodi
Sveti Duh in naj vam da kamenčke, ki jih potrebujete
prav v vaši družini. On naj
iz kamnov sestavi mozaik.

MIKLAVŽ BO PRIŠEL
Obljubil je, da pride na
predvečer, v sredo, 5. decembra.
V Črniče po maši, ki bo
ob 18. uri, in v Kamnje po
maši, ki bo ob 18.30.
V Črničah se bo Miklavž
letos prišel iz misijonov
prazen in je tam pustil vse
sladkarije. V Kamnjah pa mu kot po navadi starši pomagate pri prinašanju daril v zakristijo. In ker slabo vidi, nanje
napišite ime otroka. Igrico pripravljajo
veručenci 8. razreda.
Miklavž pa želi otroke tudi vzgajati za
odpoved in dobrodelnost. V ta namen
boste v škatlo v obeh župnijah lahko dali nekaj od svojega. V Črničah za
posvojenko Birtukan iz Etiopije, v Kamnjah za nekatere družine med nami,
ki so dejansko v stiski.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Ob začetku adventa lepa priložnost za
češčenje in spoved.
Še posebej sem vesel, da nekateri otroci pridejo k spovedi vsak mesec. Redna
in pogosta spoved daje življenje.
PRAZNIK BREZMADEŽNE
v soboto, sveta maša ob 9.00 in 16.30.
Možnost za spoved pred mašo.
BOLNIKE IN STAREJŠE
bom obiskoval po 3. adventni nedelji,
torej ne ta teden.
ROMANJE PO PODOB
Podoba svetogorske želi vstopiti prav v
vsak dom, brez razlike.
Kako naj molimo? Preprosto! Usedimo
se, lahko prižgemo tudi svečo. Nekdo
se pokriža in začne. Preberemo evangeljski odlomek, molimo desetke rožnega venca.
V vsaki torbi je mapa, v kateri najdete
vse potrebno.

Družine veroučencev
Za družine veroučencev je sprejem
podobe pravzaprav
obvezen.
Marijino
podobo
spremlja
torba, v katerem je
igra za vso družino,
in zvezek, v katerega vpišite vtise in
doživljanje Marijinega obiska. Otroci
pa naj napišejo ali narišejo, kako so
oni lahko misijonarji v okolju, kjer živijo. Pomagajte jim z razmišljanjem.
KAKO PO VASEH?
Za Skrilje, Kamnje, Potoče, Vrtovin
in Črniče je narejen razpored po zaselkih. Za Gojače, Malovše in Ravne
si boste podobo dajali naprej po dogovoru. Razporedi so v torbah in na
spletni strani.
Seznam je samo okviren, da bo podoba neprekinjeno romala med vami.
Ni treba, da jo sprejmete točno po
vrstnem redu številk. Pogovorite se
med seboj, kako boste v vašem tednu
razporedili obiske. Nevsiljivo ponudite
podobo sosedom. Ne pozabite na starejše in tiste, ki živijo sami. Povabite
se tudi med seboj in skupaj molite.
Tisti, ki boste imeli podobo v soboto,
sporočite kontaktni osebi za vaš
kraj, da bomo v
nedeljo
lahko
oznanili in tako
obveščali, do kod
je podoba že poromala.
Priprava na misijon je priložnost
in naloga, da se med seboj poiščemo
in pogovarjamo.
Kontaktne osebe:
Ravne: Marinka Vidmar 031 516 722
Črniče: Marina Ušaj 041 590 398.
Malovše: Vida Gerljevič: 051 841 522
Gojače: Marjetka Bovcon: 040 627 193
Vrtovin: Mavricija Ferjančič 041 829
627, po 17. uri (dec., jan.);
Sonja Lozar 040 279 811 (feb., mar.)

Potoče: Zvonka Črmelj 051 343 131 (po 18. uri)
Kamnje: Vida Vodopivec 041 484 419
Skrilje: Stanko Rovtar 31 249 202 in
Andreja Winkler 040 898 426

SMS – DAN MOJEGA KRSTA
Vabim vas, da se za osebno misijonsko
nalogo v tem času pozanimate za dan
svojega krsta. Dalj časa nismo bili vzgojeni v tej smeri. Vse bolj pa se kaže potreba, da kristjan ve za datum, ko je prestopil iz smrti v življenje.
Z veseljem vam bom posredoval datum
iz krstne knjige (vzame malo časa). Najbolje, da mi pošljete kar
e-pošto ali sms. Lahko
pridete v zakristijo tudi po
tedenskih mašah.
DELA NA ZVONIKU
bodo v tem tednu šla proti
koncu. Hvala prav vsem, ki ste že podprli
to delo. Namensko bomo zbirali sredstva
vse do pokritja celote.
ADVENTNI VEČERI 2018
Četrtek, 13. decembra, okrogla miza z
naslovom: ALI SLIŠIMO GLAS MLADIH?
Sodelujejo: Janez Kobal, Mateja Gomboc,
Ivica Čermelj in Tatjana Rupnik.
Četrtek, 20. decembra, Aleš Čerin:
NA OBISK K »TA MLADIM« V COPATIH.
Pridite v škofijsko gimnazijo Vipava ob
20. uri.
DAN ODPRTIH VRAT NA ŠGV
Škofijska gimnazija Vipava vabi zainteresirane učence in njihove starše na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 15. 12. 2018, s
pričetkom ob deveti uri. Predstavili bodo
življenje na šoli in v dijaškem domu.
LUKA DEBEVEC MAYER
Znani basbaritonist bo nastopil v cerkvi v
Šturjah v sredo, 12. 12., ob 19. uri. Slovenske cerkvene pesmi za pravo duševno
hrano. Vabljeni.

