Bogoslužje:
ponedeljek, 10. 12.,
Evlalija,
mučenka

druga adventna nedelja

KAMNJE ob 8.00
v čast sv. Jožefu za vse
dobrotnike obnove zvonika

GOJAČE ob 16.30
za †† Franca, Emo in Verico
Čermelj, p. n. Gojače 36
9. decembra 2018

torek, 11. 12.,
Damaz I.,
papež

sreda, 12. 12.,
Devica Marija
iz Guadalupe

četrtek, 13. 12.,
Lucija,
devica

petek, 14. 12.,
Janez od Križa,
duhovnik

sobota, 15. 12.,

VRTOVIN ob 18.30
za vse †† Vodopivec,
Vrtovin 48
veroučna maša
SKRILJE ob 18.00
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 27

ČRNIČE ob 16.30
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, Črniče 12

KAMNJE ob 18.30
za † Emo Rijavec in
njene †† starše, Kamnje 36

RAVNE ob 16.30
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00
ČRNIČE ob 16.30
za †† Poldko in Franca Ušaja,
p. n. Črniče 24

VRTOVIN ob 18.30
za vse †† Vrtovin 48a

Ko vse govori proti

MALOVŠE ob 16.30
za † Jožka Cigoja
p. n. Malovše 36

Antonija, Krizina in druge
drinske mučenke

SKRILJE ob 8.00
za † Zdravka Rustja,
Skrilje 71c

nedelja, 16. 12.,
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA,
začetek božične
devetdnevnice

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00 krst otrok
za župnijo
za † Janija Petrovčiča, p. n. prijateljic
KAMNJE ob 10.30 adventna spoved od 9.30

Adelajda (Adela),
kraljica

št. 49/18

ČRNIČE ob 16.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Gojače 3č

za †† Alojza Bajca, Potoče 5

V petnajstem
letu vladanja cesarja
Tiberija, ko
je bil Poncij
Pilat upravitelj Judeje in
Heród četrtni
oblastnik Galileje, njegov
brat Filip pa
četrtni oblastnik Iturěje
in Trahonítide
ter Lizánija
četrtni oblastnik Abilene
in ko sta bila
vélika duhovnika Hana in
Kajfa, je v
puščavi prišla
Božja beseda
Janezu, Zaharijevemu sinu.
Prehodil je
vso jórdansko
pokrajino in
oznanjal krst
spreobrnjenja
v odpuščanje
grehov.
Lk 3.1–3

 Za konec
NAJLEPŠE DARILO – »Najlepše darilo za moj rojstni dan,« pravi oče, »bo to, da se bodo vsi moji otroci
potrudili biti dobri šolarji.« »Očka, prepozno! Smo ti že kupili kravato!«
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: Sof 3,14–18a
2. berilo: Flp 4,4–7
evangelij: Lk 3,10–18

Neki kralj je moral malo pred svojo poroko nenadno odpotovati.
Minevali so dnevi in tedni in leta, a glasu o njem ni bilo. Zaročenka
ga je čakala. Ni izgubila upanja. Nekatere prijateljice so ji s hlinjenim sočutjem govorile: »Nesrečnica. Kaže, da je tvoj dragi nate
popolnoma pozabil.« Besede so jo bolele in večkrat se je potem v
samoti zjokala.
Po enem takih težkih dni je šla spet brat njegovo zadnje pismo.
V njem ji je obljubil, da ji bo vedno ostal zvest. Besede so pomirile
njeno srce in njen duh je ostal spokojen. Odločila se je in potrpežljivo čakala. Čez leta se je kralj res vrnil. Začudeno je vprašal bodočo
ženo: »Kako je mogoče, da si mi tako dolgo ostala zvesta?« »Kralj
moj,« mu reče, »imela sem tvoje pismo in verjela sem ti.«
Lepa pravljica pač, porečete. In vendar je to zgodba življenja med
nami. Nekateri so življenje raje vzeli v svoje roke in si začeli graditi
bolj zanesljivo kraljestvo, čemu bi izgubljali čas …
Z vero je podobno, kot je z ljubeznijo med možem in ženo. Hočem
imeti vsaj nekaj od svojega življenja, ko me že zaveza z njim ali
njo več ne izpolnjuje. Nekateri pa na sebi doživljajo boleče opazke,
hlinjene izraze vernosti, tudi jok, pomisleke in razočaranja. Vendar gredo še enkrat prebrat pismo. In njegova beseda se dotakne srca in duh najde drugačen mir. Upanje se začenja porajati, ne
veš, kako, in prav, ko ti vse okoli tebe govori proti. To ni mir, ki te
pusti na kavču. To je mir, ki te spravi na pot.
Vera je pot!
Znova te vabim na pot. Ne išči več takojšnjih rešitev. To je smisel adventa.
Ne delaj več načrtov, kakšen želiš
postati in se spremeniti za letošnje
praznike niti za čas po misijonu. Pusti, da se ljubezen prečiščuje. Pusti,
da te Gospod preseneti. Ne veš, zakaj je moral oditi za toliko časa. Ne
veš, zakaj te je pustil čakati. Toda
napisal ti je pismo.

Zanimivo je, kako evangelist ob nastopu Janeza Krstnika našteva najprej
nekatere oblastnike, vplivneže, velike
duhovnike. Ti so raje vzeli življenje v
svoje roke. K Jordanu pa prihajajo tisti,
ki se jim zdi, kakor da se jim življenje
ni uresničilo. Zdi se jim, kakor da svet
obvladujejo drugi. Toda pripravljeni so
stopiti na pot. Zato se Kristus ni pojavil
na televiziji, na javnih soočenjih, na univerzah, niti v templju. Jezus začenja pot
med tistimi, ki niso nehali ljubiti in upati.
Naj te ne zapelje navidezna moč okolice.
Zdi se, kot da ima moč. Toda življenja
ne more dati. Vendar sredi puščave teče
Jordan, tam je življenje, tam je glas vpijočega v puščavi. Zato se ne boj, če ni
vse tako, kot si pričakoval. Pojdi še enkrat brat pismo.
župnik

ADVENTNI KAMNI
ZA VSAKO DRUŽINO
Vsako nedeljo se dogovorite, kdo bo
izpred oltarja dvignil kamen z napisom. Doma poskušajte živeti vrlino,
ki je na spodnji strani kamna (tudi če
dobite enakega kot prejšnjo nedeljo,
ga vzemite). Tik pred božičem bomo
kamne prinesli nazaj v jaslice za skupni mozaik našega vsakdanjega življenja.
ROMANJE SVETOGORSKE PODOBE
Podoba je začela svojo pot. Ponekod
ste že imeli lepe skupne večere in ste
se tudi povabili med seboj. Za potek si preberite napotek na spletni
strani. Hvala vsem, ki
ste poskrbeli za vse potrebno, v prvi vrsti katehistinjam, ki ste pripravljale vsebino. Še posebej se potrudite družine

z otroki. Če se zaradi »norega« decembra sedaj težko zorganizirate, se
dogovorite po novem letu in podobo
takrat vzamete iz drugega konca.
Kontaktne osebe so nas spletni strani. Popravek: Za Gojače je kontaktna
oseba Marjetka Bovcon 040 627 193.
V Vrtovinu se ta teden zbirate po Čebulih; v Kamnjah je podoba v Brithu
in gre naprej po razporedu.

JASLICE
V Črničah jih letos pripravljajo Gojače, v Kamnjah družine prvoobhajancev,
v Skriljah in Vrtovinu pa
se povežite veroučenci
7. in 8. razreda;
odrasli naj pomagajo samo, kar je
res nujno.

Likof, zahvalno praznovanje in blagoslov obnovljenega zvonika bomo
imeli na svete tri kralje,
v nedeljo, 6. januarja,
popoldne ob 14. uri. Že
sedaj vabljeni prav vsi, ki
ste delali in darovali, da po
maši ob skupni mizi praznujemo.

ADVENTNA SPOVED
bo v nedeljo v Kamnjah,
od 9.30 naprej bo spovedoval brat kapucin iz Križa. V Črničah bo spoved
na zadnjo adventno soboto in nedeljo. Spovedovanje v Logu
bo v sredo, 19. decembra.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Čiščenje župnijske cerkve v Črničah: župljani Gojač in prostovoljci
v ponedeljek, 17. decembra, ob 17.
uri.

ZAKONSKE SKUPINE
V tem tednu bo srečanje druge skupine v torek ob 19.30, tretje v četrtek ob
19.30 in prve v petek ob 20. uri.

VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v torek v Vrtovinu.
Na tretjo adventno nedeljo bo maša s
kitaro v Kamnjah.
Veroučna srečanja bodo še oba tedna
pred božičem, zadnji teden bo spoved
ob veroučnih urah.
Ne pozabite in ne opustite skupne
molitve v družini ob vencu in zgodbi iz misijonskega koledarja. Če gorí
vsaj malo ognja vere, je vse mogoče,
kljub decembrskemu nemiru in naglici.
KRST OTROK
V nedeljo bosta pri nedeljski maši v Črničah
prejela sveti krst
Alex Lozar, sin Petra in Andreje
iz Malovš,
in
Izabela Rojko, hči Roka in Doroteje
iz Malovš (trenutno v Tevčah).
Njuni družini priporočamo v molitev.

BRALCI
PRISPEVEK ZA OKRASITEV
v obeh župnijah računajte na skupno
V obeh cerkvah je škatla za darove predmisijonsko srečanje bralcev, ki bo
za praznično okrasitev cerkve.
v ponedeljek, 7. januarja, zvečer v Kamnjah.
MISIJONSKI IZZIV – DAN MOJEGA KRSTA

Nekateri ste že povprašali in si shranili dan svojega krsta.
Kar korajžno pišite ali
vprašajte. Tisti, ki ste
bili krščeni drugje,
tudi lahko vprašate in
bom z veseljem dobil
datum iz drugih knjig
ali iz župnije. Dan krsta je pomembnejši, kot si mislimo.
Misijon je priložnost tudi za to.

ADVENTNI VEČER
Četrtek, 13. decembra, okrogla miza
z naslovom: ALI SLIŠIMO GLAS MLADIH?
Sodelujejo: Janez Kobal, Mateja Gomboc, Ivica Čermelj in Tatjana Rupnik.

DAN ODPRTIH VRAT NA ŠGV
Škofijska gimnazija Vipava vabi zainteresirane učence in njihove starše na
dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 15.
12., s pričetkom ob deveti uri. Predstavili bodo življenje na šoli in v dijaškem
DELA NA ZVONIKU
Hvaležni Bogu, delavcem in dobro- domu.
tnikom bomo v ponedeljek začeli
podirati gradbene odre; delo bo tra- VABILO
jalo več dni. Dokončati je potreb- v sredo, 12. 12., bo ob 19. uri v cerkvi v
no le še strelovod in nekaj manjših Šturjah nastopil basbaritonist Luka Dezaključnih del pri tleh. Upajmo, da bevec Mayer. Vabljeni.
bomo s skupnimi močmi počasi plačali tudi dolg. Zaenkrat smo pokrili
slabo polovico zahtevne investicije.
Mnogi ste zelo velikodušno darovali
po svojih možnostih.

