Bogoslužje:

nedelja Kristusa Kralja

ponedeljek, 25. 11., KAMNJE ob 19.00
Katarina
za † Suzano Rože,
Aleksandrijska,
Potoče 21a
devica in mučenka

GOJAČE ob 16.30
za † Draga Krkoča,
30. dan

SKRILJE ob 15.00
pogrebna za † Makso
Mermolja, Skrilje 2b
VRTOVIN ob 19.00
v dober namen,
Lisjak, Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 15.00
pogrebna za † Marijo Cigoj,
iz Rožne doline

sreda, 27. 11.,
Modest in Virgil,
apostola Karantanije

SKRILJE ob 19.00
za † Lučano Slokar,
p. n. Skrilje 71b
veroučna maša

MALOVŠE ob 16.30
za † redovnico Nikodemo
in sestro Lojzko Rebek,
Malovše 12

četrtek, 28. 11.,

KAMNJE ob 19.00
za † Milana Kugoniča,
Potoče 18, p. n. Ana

RAVNE ob 16.30
za † Srečka Bovcona,
p. n. Ravne 14

torek, 26. 11.,
Valerijan Oglejski,
škof

Elijan,
mučenec

Filomen,
mučenec

sobota, 30. 11.,
Andrej,
apostol
PRVA ADVENTNA
NEDELJA;
nedelja Karitas
1. 12.,
Karel de Foucauld,
redovnik

št. 47/19

Imaš Očeta?

v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

petek, 29. 11.,

24. novembra 2019

VRTOVIN ob 19.00
za † Anico Milačič ter njene
†† brate in sestre,
p. n. Vrtovin 78a

ČRNIČE ob 16.30
za †† Danila in Anico
Kosovel, p. n. Črniče 61

SVETI PAVEL ob 14.00
za bratovščino svetega Pavla

ČRNIČE ob 16.30
za †† Krkoč in Bavec,
p. n.

SKRILJE ob 7.30
blagoslov adventnih vencev
za † Marijo Bratina (ob stoletnici) in vse †† iz družine, Srilje 75
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo krst otrok
za †† brate in sestre Ušaj, p. n. Sveto

Posmehovali so se
mu tudi
vojaki;
pristopali
so in mu
ponujali kisa.
Govorili
so: »Če si
judovski
kralj, reši
samega
sebe.«
Nad njim
je bil tudi
napis:
›Ta je
judovski
kralj‹«
(Lk 23,36–
38).

KAMNJE ob 10.30
za †† Majnik in Vodopivec, Potoče 47a

 Za konec
PRI VEDEŽEVALKI – Janez gre k vedeževalki. »Rad bi zadetek na lotu. Dobro vam bom plačal.« Ta
se zazre v kristalno kroglo in vzhičeno reče: »Res. Na vas vidim število 3166518.« Janez plača uslugo,
teče na loto in sestavi sedmico. Čez teden dni se razjarjen vrne k vedeževalki: »Sramota! Ogoljufali
ste me!« In jo na smrt pretepe. Pristane v zaporu; na obleki ima številko 3166518.
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
1. adventno
nedeljo:
Iz 2,1–5
Rim 13,11–14
Mt 24,37–44

Ali si se kdaj zares vprašal, s čim vse nezavedno iščeš očeta? Kaj
vse ljudje delamo in se ženemo! Iščemo, da bi končno imeli mir.
Da bi bili okoli nas samo dobri ljudje. Da bi živeli v boljšem svetu,
brez jamranja …
Spomnim se, kako sem v letih odraščanja po očetovi smrti v mislih
nekako od zunaj z vseh mogočih zornih kotov skušal videti svoje
življenje. Kako bi lahko bilo popolno. Kako živeti, da ne bi nič posebnega za vedno zamudil … Nisem vedel, da je to le iskanje očeta.
Ti spomini se prebudijo pozneje. Nezavedno iščemo raj. Tisto o
vrtu na začetku v svetem pismu ni kar tako. Piše, da je bil človek
izgnan iz raja. Pravzaprav iščemo kralja. Nekoga, ki bo poskrbel
za red in pravičnost. Toda z leti se nam ta raj odmika. In začnemo si postavljati kralje. Piše, kako so si za tem Izraelci želeli in
dobili kralja. Da bi bili kakor drugi. Tudi mi delamo in se ženemo,
da bi bili kakor drugi. Ali pa, da bi bili nekaj posebnega. Vse to je
iskanje očeta.
Božji ljubljenec, človek, je izgnan iz raja. Sedaj je človek hudodelec, na križu, sprejet v raj. »Jezus, spomni se me, ko prideš v
svoje kraljestvo!« Hudodelec je visel na križu in ni preklinjal. Ta
mene in tebe uči, da ni treba biti uspešen, boljši, kot so drugi. Pa
tudi ne povprečen ali poseben, da prideš v raj. Javno mnenje pod
križem pa: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« To je hudičev
posmeh, ki se ponavlja. Včasih zasmehuje druge tudi po meni in
tebi. »Če si Božji Sin …« se je oglasil po krstu v puščavi.
Kdo je torej kralj? Ne tisti, ki ima oblast
in moč, dovolj denarja, srečno družino, ki
je zdrav in fit … Kralj je tisti, ki ima Očeta.
To je Jezusovo kraljestvo. Jezus s križa ni
šel v noben drug kraj, ampak v raj. V sinovstvo.
Spremljamo lahko politike in voditelje,
ki niso sinovi. Zato potrebujejo druge in
izkoriščajo. Raj je tam, kjer najdeš Očeta. To je kraljestvo. To je tisto, po čemer

nezavedno hrepenimo. In v Jezusu je
Očetova ljubezen. Ko najdeš Jezusa,
boš našel tudi Očeta.
In ljudje okoli nas, posebno pa mladi
in otroci, danes ne potrebujejo perfektnih vzgojiteljev, učiteljev. Potrebujejo
le nekaj očetov in družba se spremeni. In ti, ki morda ne vidiš več smisla,
zakaj bi hodil k maši, zakaj bi molil, se
trudil, ko pa je vseeno in nič drugače …
Tudi ti v teh pritiskih le hrepeniš in potrebuješ samo Očeta.
župnik

TEDEN IN NEDELJA
KARITAS 2019
S tednom Karitas bomo
zaznamovali 29-letnico organizirane
oblike delovanja Karitas v Sloveniji.
Geslo »Dobro iz vsakega srca« nas bo
vabilo k sočutju, dobroti in konkretni
solidarnosti z ljudmi v stiski.
Kot vsako leto vabljeni k spremljanju
koncerta Klic dobrote, ki bo v sredo
ob 20. uri. Nabirko v nedeljo bomo
oddali za potrebe škofijske Karitas.
ADVENTNI VENČKI
V soboto, 30. 11., bomo v okviru
programa Popoldne v Kamnjah izdelovali adventne venčke. Če kdo želi v
naši družbi narediti svoj venček, naj
se nam pridruži ob 15.30 v veroučni
učilnici. Okrog 18. ure pa lahko pridete
tudi tisti, ki bi si želeli nabaviti že narejen adventni venček. Venčki bodo v
nedeljo na voljo tudi v cerkvi.
BIRMANCI
v Kamnjah se dobite na delavnici za
jaslice v petek ob 16.30 v učilnici.
Dobrodošli za pomoč tudi starši.
VEROUČNA MAŠA
bo ta teden v sredo v Skriljah.
VEROUK
za 2., 4. in 5. razred v Črničah v torek odpade.

MLADI
V petek se dobimo ob filmu v
Kamnjah ob 20. uri.
Za mlade od 18. do 35. leta
bo od 20. do 22. decembra na
Sveti Gori duhovni vikend
»Vstani in jej«. Vsebina: prerok Elija in učenčevstvo. Zelo priporočam! Prijave na feg.slovenia@gmail.com.
BRATOVŠČINA SVETEGA PAVLA
Vsi člani in seveda tudi drugi vabljeni
na letno srečanje bratovščine na Svetem Pavlu. Maša bo v soboto ob 14.
uri, nato srečanje. Če bo slabo vreme,
bo maša ob isti uri v Vrtovinu.
Lepo vabljeni, da se pridružite tudi
novi člani, ki nas veže skrb za ta kraj.
Člane veže članarina 5€ letno in vsaj
eno romanje k bogoslužju na leto.
ADVENTNA NEDELJA
V nedeljo pri vseh mašah blagoslavljamo adventne vence.
Na adventne nedelje bomo letos zidali dom za Jezusa. Zato boste odnesli
domov »zidak« deščico in jo skupaj z
drugimi župljani prepojili, »impregnirali« z življenjem.
ADVENT
V adventu razen na
praznike ne molimo
slave, bogoslužna
barva je vijolična.
Sprememba pri krašenju bogoslužnega prostora, ki naj bo skromnejše,
bolj v zelenju in manj cvetja.
Je priložnost in ura čuječnosti. Zato
obdržimo in poživimo molitev v družini skupaj. Še posebej družine veroučencev ne popustite in obnovite molitev desetke drug za drugega.
Lepo je, če se tisti, ki živite sami, dogovorite in se obiščete, zberete pri
skupni molitvi rožnega venca.

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Za vipavsko dekanijo se z letošnjim adventom začenja izvajati
Kateheza Dobrega pastirja, ki je
namenjena otrokom od treh do
šestih let.
Program je zasnovan po vzgojnem konceptu Marie Montessori. Izvaja se tako,
MIKLAVŽ
je sporočil, da pride na predvečer da se majhnim otrokom v posebej prigodu, v četrtek, 5. decembra, v Čr- pravljenem okolju, atriju, s pomočjo pripomočkov, slik, predmetov posredujejo
niče ob 18. in v Kamnje ob 19. uri.
Letos bo Miklavž v cerkvi prinesel skrivnosti vere na način, prilagojen zavsem otrokom enaka, simbolična da- nje.
rila, da ne bo razlik med obdarovan- Več o Katehezi Dobrega pastirja si lahko
ci. Glavno darilo bo seveda prinesel preberete v zgibanki v cerkvi ali na spletni strani, ki je na voljo poleg oznanil in
ponoči domov.
Potrebuje pa prijave otrok z imenom v kateri sta tudi prijavnica in kontakt za
dodatna vprašanja.
in priimkom, da bo vedel, koliko
daril mora prinesti. Zato prosi, da se Srečanja bodo ob ponedeljkih od 17. do
18. ure v Dijaškem domu v Vipavi.
prijavite do 1. adventne nedelje (1.
Povabilo je namenjeno staršem iz vseh
decembra) na e-pošto:
župnij vipavske dekanije, ki bi želeli, da
sveti.miklavz.crnice@gmail.com
sveti.miklavz.kamnje@gmail.com
otroci spoznavajo krščansko vero tudi
ali po sms-u (041 227 467). V cerkvi na tak, sicer že uveljavljen način po mebo obdaroval otroke do 4. razreda.
todi montessori.
Miklavž je letos še posebej vesel staršev, ki ste
NABIRKE
poskrbeli in vztrajate pri
Na tretjo nedeljo v novembru (nabirka ni
obnovi skupne molitve v
bila posebej oznanjena) ste v Kamnjah za
družinah. Po vaši molitvi
zvonik zbrali 356,10, v Črničah za okna
bodo posebna darila pripa 235,19. Hvala vsem darovalcem.
šla tudi v odnose in srca.
HVALA
ADVENTNI VEČER – GREGOR ČUŠIN vsem, ki ste poskrbeli za nove omare v
Tudi letos bosta v soorganizaciji s črniški zakristiji in napeljavo tople vode
Karitas dva adventna večera v Ško- v zakristiji, ter vsem, ki ste poskrbeli za
fijski gimnaziji Vipava.
obnovo prostora in napeljav v »oratorijV četrtek, 5. decembra, ob 20. uri ski kuhinji« v Kamnjah, kjer je sedaj pribo gost dramski igralec Gregor Čušin meren prostor, ki ga lahko komu pripoz monokomedijo »Nepopolne rime«. ročite za piknike in podobne priložnosti.
Igra na hudomušen način popelje
skozi svetopisemske zgodbe stare PREDAVANJE
zaveze od stvarjenja do Abrahama.
V soboto, 30. novembra, ob 19. uri bo
V četrtek, 12. decembra, ob 20. v avditoriju Škofijske gimnazije Vipava
uri pa bo gost msgr. Slavko Rebec s predavanje Camino je pot življenja. Ob
temo »Odrinimo na globoko – otroci fotografijah bo o Caminu pripovedoval
in mladi v družini«.
Žarko Mlekuž, ki je letos prehodil to pot.
KRST OTROK
V nedeljo bo med sveto
mašo v Črničah prejela
sveti krst Mija Cigoj, hči
Davida in Katje. Njeno družino priporočamo v molitev.

