Bogoslužje:

tretja adventna nedelja

ponedeljek, 16. 12., KAMNJE ob 19.00
začetek b. devetdnevnice za † Jožeta Kravosa,
Adelajda (Adela),
Skrilje 9
b. devetdnevnica
kraljica

torek, 17. 12.,
Viviana,
puščavnica

GOJAČE ob 16.30
za vse ††,
p. n. darovalcev

od 18.40 možnost za spoved

VRTOVIN ob 19.00
za † Jelko Cigoj,
Vrtovin 36
b. devetdnevnica
od 18.40 možnost za spoved

ČRNIČE ob 16.30
za † Alojza in vse †† Ipavec,
Črniče 9

sreda, 18. 12.,
Gacijan,
opat

SKRILJE ob 20.00
MALOVŠE ob 16.30
za † Albina Črnigoja,
za vse ††,
Skrilje 7, 1. obl. b. devetdnevnica p. n. Malovše

četrtek, 19. 12.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Gabrijelo in Antona
Batagelja, Kamnje 10a

Anastazij,
papež

b. devetdnevnica

petek, 20. 12.,
Dominik iz Silosa,
opat

VRTOVIN ob 19.00
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11
b. devetdnevnica

RAVNE ob 16.30
za †† starše Jožefa in Angelo
Slejko, Ravne
ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 16.30
za † Edvarda Brankoviča
in †† starše, p. n. Črniče 24

od 18.30 možnost za spoved

sobota, 21. 12.,
Peter Kanizij,
duhovnik, cerkv. učitelj

SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 16.30
za † Doro Fajt,
za † Olgo Toplikar, 8. dan
Skrilje 75, 8. dan b. devetdnevnica od 15.30 spoved (g. J. Tomažič)
od 7.40 možnost za spoved

ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA
22. 12.,
Frančiška K. Cabrini,
redovnica

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Krkoč, Potoče 8

luč iz Betlehema

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Jurija Komela, p. n. sestrične in bratranca
KAMNJE ob 10.30
za † Nevo Možina, Skrilje 83
ČRNIČE
od 15. do 16. ure adventna spoved (g. Joško Tomažič)

 Za konec
KAVČ – V trgovini so mi rekli, da na tistem kavču lahko sedi pet ljudi brez problema. Kupil sem
kavč. Sedaj pa iščem pet ljudi brez problema.
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
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Veselje
Glejte,
poljedelec
pričakuje
dragocen sad
zemlje in
potrpežljivo čaka,
dokler ne
prejme
zgodnjega
in poznega
dežja. Potrpite tudi
vi; utrdite svoja
srca, kajti
Gospodov
prihod je
blizu. Ne
godrnjajte
drug nad
drugim,
bratje, da
ne boste
obsojeni.
(Jak 5,7–9)

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo:
Iz 7,10–14
Rim 1,1–7
Mt 1,18–24

»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Težko
je bilo Janezu Krstniku. Težko je biti v temi, v ječi. Težko je
»potrpeti«.
V teh dneh poslušam toliko težkih zgodb. Toda veselje pride,
zagotovo. Težko je verjeti, ko si v samici. Kako naj se razveselim, ko ne vem, kako bomo sploh šli finančno skozi mesec? Ko
čakam izvide? Ko smo se v sorodstvu sprli? Ko mi v službi nalagajo vedno večje naloge? Kako naj se še zanesem na Boga?
Živel je cesar; postaral se je, ni imel potomcev. Moral je izbrati naslednika. Poklical je vse mlade ljudi iz cesarstva: »Sklenil sem, da izberem enega izmed vas. Vsakemu bom dal eno
seme. Vsejte ga, zalivajte, negujte.«
Tudi neki mladenič je dobil seme. Posejal ga je, zalival, negoval in čakal. Čez nekaj tednov so se vsi mladeniči veselili in
hvalili s svojimi rastlinami. Njegovo seme pa ni vzklilo. Naj mu
je posvečal še toliko časa in ljubezni, je ostalo mrtvo. Začel se
je spraševati, če ni morda naredil kaj narobe. Ni vedel, ali naj
sploh gre h cesarju. S tesnobo je mladenič opazoval čudovite
rastline, ki so jih prinesli drugi. Ti pa so se posmehovali njegovi
prazni posodi.
»Čudovite rastline imate,« je cesar začel sprejem. »Danes bo
eden izmed vas izbran za cesarja.« Opazil je mladeniča in ukazal, naj ga privedejo predenj. Na smrt
se je prestrašil. Vsi so se mu smejali.
Cesar pa je ostal resen in dejal: »Ti
boš novi cesar. Pred letom dni sem
vsakemu dal seme. Niste vedeli, da
sem vam dal mrtvo seme, ki ne more
vzkliti. Vi pa ste mi prinesli čudovite
rastline. Ko ste videli, da je mrtvo,
ste ga preprosto zamenjali z drugim.
Samo ta mladenič je bil pošten in iskren. Zato je prinesel posodo z mrtvim
semenom. Zato bo moj naslednik.«

Morda se prepoznaš v tej zgodbi.
VABLJENI
Morda si tudi ti nehal čakati in si poK BOŽIČNI DEVETiskal druge vire veselja.
DNEVNICI
Toda ali ga kot Janez v ječi sprašuZačne se jutri, v
ješ, se pogovarjaš z njim? Ali tiščiš
ponedeljek.
Še
samo v sebi? Kakšen je tvoj pogovor
posebej vabim druz Kristusom? Zazrti smo v svoja prižine z otroki kljub
čakovanja. Kaj pa, če ti Bog priprapremnogim drugim dogodkom v
vlja nekaj drugega? Ali znaš vztrajati v majhnih stvareh? Poišči in zapiši času bližnje priprave na božič.
Vabljeni, da sodelujete s petjem.
tiste drobne vire veselja.
Otroci vsakič med tednom dobite
župnik
ovčko ali drugo figuro za v jaslice.
DELAMO HLEV

Nedelja »gaudete« nas
spominja na veselje.
Morda smo nanj pozabili. V tem tednu na deščico zapišite ali upodobite dvoje: drobna veselja v vašem
domu, vsakdanjem življenju
in drobne potrpežljivosti.
– Kaj vse vam prinaša pravo veselje za razliko od veseljačenja.
Česa se razveselite drug na drugem. Komu lahko ta teden mimogrede prinesete drobno veselje
brez velikih pričakovanj.
Poskušajte najti vsaj nekaj poti.
Zaznamujte jih na deščico lahko
samo z eno besedo ali simbolom.
– Katere stvari ne pridejo takoj in je treba potrpeti. Kje vse
je pri tebi/vas treba vsak dan
»potrpeti«. Advent je čas nosečnosti, čakanja. Ni vse odvisno od
nas. Čakanje v kuhinji, prometu,
šoli … Čakanje ob nekaterih osebah v tvojem življenju. Čakanje,
ko nečesa še nimaš, drugi pa že
imajo … Deščice prinesite in »zidajte« stene hleva v cerkvi.

ADVENTNA SPOVED
V teh dneh se lahko
še dogovorimo za
osebni pogovor ali
spoved v župnišču.
Pokličite ali pišite.
V sredo je skupno
spovedovanje v Logu dopoldne od
9. do 12. ure in popoldne od 15.
do 19. ure.
V Črničah bo adventna spoved
v soboto od 15.30 in med sveto
mašo ter v nedeljo od 15. do 16.
ure. Spovedoval bo g. Joško Tomažič.
Možnost bo še med tednom pred
božično devetdnevnico. Možnost
tudi v Križu in Šturjah. Veroučenci poskrbie za spoved, če ne boste
ob veroučnih urah.
STAREJŠE IN BOLNE
v Črničah obiskujem v četrtek dopoldne. Začetek ob 9. uri v cerkvi
v Gojačah. Sporočite, če bi še kdo
želel obisk. Tudi v Kamnjah obiski
še po dogovoru.

MLADI
V petek vabljeni, da se v Kamnjah srečamo z gosti. Del skupine mladih s poletnega tedna
bo ta konec tedna v župnišču v
Kamnjah. V petek zvečer ob 20.
uri se dobimo skupaj z njimi in
tudi kaj pojémo. Lahko prineseš
kakšen priboljšek.

ZAKONSKI JUBILANTI
Na nedeljo svete družine, 29. 12. vabljeni v
Kamnje k sveti maši ob
10.30 vsi, ki letos obhajate okrogle obletnice,
10, 20, 25, 30 40, 50 in
več let poroke.
Zahvalili se bomo za velik dar zakona in priporočili za naprej. DobroOKRASITEV CERKVE
došli vsi, tudi če ne dobite pisnega
V Kamnjah je v cerkvi škatla za vabila, ker nimamo vseh v evidenci.
darove: vabljeni, da po svojih
močeh prispevate za praznično MIKLAVŽ
okrasitev cerkve.
je vesel, da ste otroci in starši od
svojega delili naprej za otroke. Res
LUČ IZ BETLEHEMA
veliko se je zbralo, da bomo poslali
Na 4. adventno nenaprej v majčino selo.
deljo bodo skavti
prinesli plamen Luči
HVALA
miru iz Betlehema.
za darovano bero, za vzdrževanje
Po maši bodo poduhovnika.
magali pri prižigaV tem času se spomnite tudi menju sveč, za katere darujete dar. žnarjev, ki skrbijo za cerkve.
Informativno: EKO sveča 1,6 €, Hvala vsem za vaš rojstnodnevni
enodnevni vložek 0,6 €. Hvala za dar, ki ga bom z velikim veseljem izvaše darove, ki jih skavti porabi- koristil; v Sveti deželi bom od 15. do
jo za stroške akcije, za dobrodel- 28. februarja.
ne namene in lastno delovanje.
NAMESTO CVETJA
KADILO IN VODA
Ob pogrebu † Olge Toplikar ste v ČrKadilo in oglje bosta na voljo v ničah za župnijsko cerkev zbrali in
cerkvi. Vodo si lahko natočite v darovali 174,00 €. Hvala svojcem in
posodi. Blagoslavljajmo domove darovalcem.
na svete večere!

POLNOČNICA
bo letos ob 22.00 v Črničah in ob
24.00 v Kamnjah. Hvala vsem, ki
skrbite za jaslice in za čiščenje
ter krašenje cerkve.

