Bogoslužje:

prva adventna nedelja

ponedeljek, 2. 12.,

KAMNJE ob 15.00
pogrebna za † Viktorijo
Črmelj, Kamnje 46

GOJAČE ob 16.30
za †† Franca, Emo in Verico
Črmelj, p. n. Gojače 36

torek, 3. 12..,
Frančišek Ksaver,
redovnik in misijonar

VRTOVIN ob 19.00
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

ČRNIČE ob 16.30
za † Milana Mohoriča,
p. n. Črniče 19

sreda, 4. 12.,
Janez Damaščan,
duhovnik

SKRILJE ob 19.00
za † Makso Mermolja,
Skrilje 2b, 8. dan

MALOVŠE ob 16.30
v priprošnjo svetogorski
kraljici, p. n. Vrtovin

Kromacij Oglejski,
škof

od 18.30 možnost za spoved

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

KAMNJE ob 19.00
za †† Cvetko in Dušana
Slejka, Potoče 2
miklavževanje – veroučna maša

prvi petek, 6. 12.,
Nikolaj (Miklavž),
škof

prva sobota, 7. 12.,

miklavževanje – veroučna maša
ni večerne adoracije

VRTOVIN ob 19.00
za duše v vicah,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 16.30
za † Marijo Cigoj,
8. dan

od 18.30 spoved, po maši češčenje

uro pred mašo češčenje
in možnost za spoved

v Skriljah ni svete maše

ČRNIČE ob 16.30
za † Angela Volčiča,
p. n. Črniče 69

Ambrož,
škof in cerkv. učitelj
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE
MARIJE
8. 12.,
Noel Chabanel,
duhovnik in mučenec

ČRNIČE ob 18.00
na čast svetogorski Mariji

VRTOVIN ob 7.30
za vse †† Vrtovin 24
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Janija Petrovčiča, p. n. prijateljev
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožeta in Marijo Mužina, Vrtovin 17a

1. decembra 2019
št. 48/19

Iz stavbe naredimo dom
Kakor so
namreč v
tistih dneh
pred potopom jedli
in pili, se
ženili in se
možile do
dne, ko je
šel Noe na
ladjo, in
niso ničesar slutili,
dokler
ni prišel
potop
in vseh
odnesel,
tako bo
tudi ob
prihodu
Sina človekovega.
(Mt 24,38–39)

 Za konec
SLOVNICA IZ OGLASOV: Prodam posteljo za ženo, ki je zložljiva.
Prodam psa, pojé vse, posebno rad ima otroke. Visoko kvalificiran čevljar izdeluje gojzarje,
čevlje in sandale po naročilu in po meri, tudi iz kože cenjenih strank.
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
naslednjo
nedeljo:
1 Mz 3,9–15.20
Ef 1,3–6.11–12
Lk 1,26–38

Advent bo minil zelo hitro. Prepoln bo zunanjih dogodkov. Naj
nam letošnja štalca v župnijskih jaslicah pomaga verovati, da
želi Jezus priti v naše običajno vsakdanje življenje. Ni se rodil
v palači, parlamentu … Tudi ne v templju. Letos želimo Jezusu
pripraviti hlev iz naših deščic.
Adventni venec lahko kaže nase (veliko okraskov, sveča kot
okrasek) ali na druge (goreča sveča, zelenje). Ni treba, da je
deščica sama »najboljša«, veliko pomembnejše je, da misli na
druge, da se pusti vgraditi. Stavba sama še ni dom. Vendar v
adventu vidimo, da celo štala lahko postane dom. Papež nas je
letos povabil, naj pomagamo Cerkvi, da postane bolj misijonska, da nekomu postane dom.
»Kakršni so bili Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu …«
Lahko se zelo ukvarjamo s svojim življenjem, s tem, kako naj
živimo. A zato še nismo budni. Lahko si sezidamo najboljšo
hišo, vendar v njej še nihče ne prebiva. Bolje nedokončana in
nepopolna stavba, vendar »dom z nekom«. To je Cerkev.
»Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa!« Sleči starega človeka, slabe navade, grešnost … je premalo. V adventu
se lahko osredotočimo le nase ali samo na svojo družino. Le
s trudom in z vajami bomo razodeli »sebe« ali pa »nas«. Ko
pa postanemo dom, se bo Jezus brez naše vednosti razodeval
drugim. To poskušajmo vtisniti ta teden na našo deščico.
župnik

Dobro iz vsakega srca
Na prvo adventno nedeljo se
konča teden Karitas. Doživljali
smo ga vsak po svoje – z molitvijo, dobrimi deli, sočustvovanjem
s potrebnimi pomoči. Pomislili
smo na številne, ki našo gmotno in drugo pomoč potrebujejo.

Na tiste, ki nimajo
dovolj sredstev za
preživetje,
brezdomce, razseljence, zapostavljene v
lastnih družinah in
skupnostih.
Preko medijev in v
vsakdanjiku srečujemo družine in posameznike, ki so
primorani zapustiti svoj dom in iskati
kraj, kjer bi lahko živeli. Vidimo siromake, ki na smetiščih brskajo za
ostanki hrane, obleke, da bi našli košček tistega, kar smo odvrgli. Srečujemo tujce, ki so zapustili svoj dom
in se podali v obljubljeno deželo, da
bodo pomagali svojim najbližjim.
V vsakdanjo molitev in prošnjo
vključimo mlade, da ne bodo izgubili upanja v prihodnost, in starejše
izkušene brate in sestre, da bodo
znali posredovati dobroto iz srca
mlajšim rodovom.
Gospod »ne pozabi vpitja nesrečnih« (Ps 9,13). Njegovo uho je vedno pozorno na njihov glas. Upanje,
vera, ljubezen ubogih, izkoriščanih,
bolnih, vsake druge pomoči potrebnih mora biti vedno podprto z našim upanjem v dobro, z našo vero v
Zveličarja, z našo ljubeznijo do Gospoda in vsega stvarstva.
Postavljeni smo v čas in položaj, da
vidimo potrebo po prinašanju tolažbe, da sejemo konkretna znamenja
upanja, vere in ljubezni.
Iz naših src naj prihaja vse DOBRO.
Dobrota naj se pokaže v naših delih,
mislih, molitvi. Jezus pravi: »Kar ste
storili kateremu izmed mojih bratov,
ste meni storili.«
Zato, storimo DOBRO IZ NAŠIH SRC.
Stanko Rovtar

V tem tednu na deščico zapišite ali upodobite: S čim vse zgradba
lahko postane dom. Kako
lahko tvoje vsakdanje
navade, tvoja družina, poklic, telo …
postane ne le zgradba, ampak dom.
Kako lahko Cerkev postaja dom.
Napiši, nariši, ko ste/si med tednom
manj ukvarjali s seboj in rajši razodevali drugega. Deščico vzamete
v cerkvi in jo prinesite naslednjo
nedeljo k maši in jo položite na mesto, kjer bomo zidali hlev.
Vsakdo je poklican, da postane bivališče za Boga, tabernakelj, kjer kraljuje
Bog. (Adventni koledar za otroke, str. 31)
NEKAJ NAMIGOV:
Otroci: Ob adventnem koledarju
berite godbe in
mislite na vrstnike
v misijonih. Lahko
se odrečeš iskanju pozornosti, primerjanju z drugimi.
Približaj se tistemu, ki ti je neprijeten,
zoprn, neprijazen ... mogoče je to sošolka, sošolec, lahko ga/jo povabiš zraven
v igro. Lahko se mu/ji nasmehneš, lahko
se ponudiš za pomoč pri nalogi, učenju
ali pa ponudiš priboljšek. …
Odrasli: Mogoče je to sosed, soseda.
Poišči priložnost, da prijazno voščiš dober dan, spregovoriš kaj lepega, mogoče
celo povabiš na kavo, sok ... ali mu/ji podariš nekaj, kar ima rad/a. Mogoče je to
sodelavka ali sodelavec, s katerim si se
oddaljil, tudi če je tečen, len, opravljiv,
nesramen. Moli zanj/o in poglej ga/jo
tako, kot jo/ga vidi Bog. Osebno molitev
doma ta teden zamenjaj s skupno. Moža,
ženo doma pričakaj z nasmehom. …

MIKLAVŽ
pride v četrtek; v Črničah bo maša
ob 18. in v Kamnjah ob 19. uri. Po
maši nas bo obiskal Miklavž. Glavno darilo bo seveda prinesel ponoči

domov. Prosi, da se za
po maši prijavite, kdor je
zamudil, naj pohiti:
sveti.miklavz.crnice@
gmail.com, za Kamnje:
sveti.miklavz.kamnje@
gmail.com ali po sms-u
(041 227 467).
V cerkvi bo obdaroval otroke do 4.
razreda. Miklavž je letos še posebej
vesel staršev, ki ste poskrbeli in
vztrajate pri obnovi skupne molitve
v družinah. To je najlepše in trajno
darilo vašim otrokom.

ZAKONCI
Srečanje tretje zakonske skupine v torek, v Kamnjah, ob 19.30.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
Tudi letos vabljeni, da postavite svoje jaslice v naravi, v okolici cerkve na
Svetem Pavlu. Lahko se dogovorite tudi
med seboj in naredite skupne.

DAN ODPRTIH VRAT
Škofijska gimnazija Vipava pripravlja
dan odprtih vrat v soboto, 7. 12., ob 9.
uri. Še posebej letos, ko je bila nabirka
zahvalne nedelje namenjena za ŠGV, na
šoli vabijo k obisku vse vernike. Možno
PRVI PETEK IN SOBOTA
bo spremljati pouk ter obiskati dijaški
Možnost za spoved in češčenje. Bol- dom. Lepo vabljeni.
nike in starejše obiskujem ne ta,
ampak naslednji te- KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
den.
Za otroke od 3. do 6 let. Ob ponedeljkih
od 17. do 18. ure v v Vipavi.
GREGOR ČUŠIN
Zgibanko najdete na spletni strani.
V četrtek ob 20.
uri vabljeni na ad- SKRB ZA BRANJE – NAROČNINE
ventnivečer v Vipa- Slovenci smo med Evropejci po branju
vo na ŠGV. Dramski igralec Gregor bolj na dnu lestvice. Kljub pomanjkanju
Čušin, monokomedija »Nepopolne časa in velikih stroških v svojem domu
rime«. Svetopisemske starozave- poskrbimo za krščansko redno branje.
zne zgodbe skozi življenje v naših Naročnine lahko poravnate do konca
časih in družinah tako, da se zraven januarja.
Družina – 112,42 €, če plačamo do
nasmejemo in zamislimo hkrati.
konca januarja 2020, po tem datumu
119.60 €
MLADI
V petek ni mladinskega srečanja. Ognjišče – 33,50 € (naročniki po pošti
Za mlade od 18. do 35. leta bo od pa 34,30)
20. do 22. decembra na Sveti Gori Mavrica – 39,90 €
duhovni vikend »Vstani in jej«. Vse- Božje okolje – 26,40 €
bina: prerok Elija in učenčevstvo. Beseda med nami – 20,40 €
Prijave na feg.slovenia@gmail.com. Magnificat – 55,80 €
#Najst – 23,40€
BRALCI
Pripravlja se nov seznam bralcev, zato NAMESTO CVETJA
vabimo nove bralce, da se nam pri- Ob pogrebu Makse Mermolja ste v
družijo. Kdor je pripravljen nekajkrat Skriljah namesto cvetja zbrali in dana leto služiti Bogu z branjem beril, rovali 1.020,00 €. Namenili ste jih za
naj to sporoči Elizabeti Petrovčič na obnovo električnega zvonjenja.
Hvala svojcem in darovalcem.
petrovcic.elizabeta@gmail.com.

