Bogoslužje:
V času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena, neposredni prenos.
Med dnevom obe župnijski cerkvi odprti za osebno molitev.
ponedeljek, 23. 11.,

Klemen I.,
papež

ob 18.00
za † Draguško Stibilj, Vrtovin 21, zadušnica

ob 20.00 večernice na zoom-u

torek, 24. 11.,

Andrej Dung-Lac
in drugi vietnamski
mučenci

ob 18.00
za † Makso Mermolja, Skrilje 2b, 1. obl.
ob 20.00 večernice na zoom-u

sreda, 25. 11.

ob 18.00
Katarina Aleksandrijska, za †† Antona in Slavko Možina, Potoče 24
devica in mučenka

ob 20.00 večernice na zoom-u

četrtek, 26. 11.,

ob 18.00
za †† starše in sorodnike, Kamnje 3

petek, 27. 11.,

ob 18.00
za † Venceslava Lozarja, Vrtovin 112

sobota, 28. 11.,

ob 8.00
za † Kazimirja Bavca in vse žive Bavec, p. n. Črniče

Valerijan Oglejski,
škof

Modest in Virgil,
apostola Karantanije

od 21.00 do 22.00 večerna molitev na spletu (zoom in Youtube)

ob 20.00 večernice na zoom-u
Elijan,
mučenec

ob 20.00 večernice na zoom-u

PRVA ADVENTNA
NEDELJA,
nedelja Karitas
29. 11.,
Filomen,
mučenec

ob 9.00
za župnijo
obhajilo in spoved samo osebno ob vnaprej dogovorjeni uri.
ob 20.00 večernice na zoom-u

»Domača naloga« v tem tednu:
Vadim se v tem, da drugega ne le poslušam, ampak ga tudi slišim. Morda
naredim adventi venec še za koga iz okolice in mu ga podarim. Koga od starejših ali bolnih pokličem in ga poslušam.
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KORONA – Vinski bratec: »Zjutraj sem iz napačne steklenice malo cuknil. Pa je bila voda namesto
šnopsa. Potem me je zgrabila panika – sem že mislil, da nimam vonja in okusa.«

Kdaj smo te videli ...

Tri zadnje nedelje v bogoslužnem letu in tri prilike: o
desetih devicah, o talentih in o prihodu kralja ob koncu
Kralj jim časov. Prva je namenjena judom, ki pričakujejo Mesija,
bo odin nam, ki pričakujemo Ženina. Druga o talentih je nagovoril:
menjena nam krščenim, ki smo s krstom sprejeli talen»Rete, to, kar je lastno Bogu. Tretja je namenjena vsem, ki
snično,
Kristusa niti ne poznajo. »Ne poznamo te. Kdaj smo te
povem
vam: Kar videli?«
To zadnjo priliko najdemo tudi v drugih religijah in fikoli ste
lozofijah. Celo pri mumijah v Egiptu so našli podobne
storili
zapise o sodbi na koncu: dal sem piti žejnemu, s čolnom
enemu
od teh
sem peljal čez Nil ljudi, ki niso imeli čolna, oblekel sem
mojih
tistega brez oblačil …
najmanjPrepričan sem, da bomo na koncu presenečeni, da so
ših bramnogi v življenju prišli bliže Bogu kot mi, čeprav ga niso
tov, ste
niti poznali. »Kdaj smo te videli … in smo ti postregli?«
storili
Mi pa ga poznamo. Vsaj pravimo tako. Ne le poznamo,
meni.«
Kristus po zakramentih živi v nas. »Kar ste storili komu
Mt 25,40
od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Kristus
Odlomki
je postal človek. Dokončno. In ni več mogoče ločiti ljubeBožje
zni do Boga in človeka. Le
besede na
1. adventno
ena ljubezen je. Teden Karinedeljo
tas nam letos predlaga: PriIz 63,1617.19;64,2-7
sluhni drugemu. Veliko go1 Kor 1,3-9
vorjenja in hrupa je v tem
Mr 13,33-37
svetu. Morda je zdaj čas za
Z adventom
beremo nedeljske
poslušanje. In spet: ne moodlomke leta B,
delavniška
reš ločiti, slišati Boga, ne da
berila v 2021
bi slišal človeka.
leto II.

In Kralj bo sodnik. Le zakaj bi
mi sodili drugega? Sodba pripada
njemu. Odložimo torej to breme
sodb. Ni nam več treba soditi bližnjega.

Vabim družine in posameznike, da
ob nedeljah in praznikih pri maši
sodelujete z branjem ali petjem
Božje besede na daljavo; kdor je
pripravljen, naj sporoči.
župnik Med tednom lahko spremljate delavniške maše po zvočni neposredni povezavi.
Na Radiu Ognjišče prenos maše
BOGOSLUŽJE
vsak dan ob 19. uri, potem rožni
Svete maše so še vedno brez ljudvenec, in v nedeljo ob 10. uri.
stva. Obhajilo pa lahko prejmete med tednom ali v nedeljo, le
PEVCI IN ORGANISTI
vnaprej se najavite po spletnem
Danes, na god sv.
obrazcu ali telefonu. Z veseljem si
Cecilije, se v imenu
bom vzel čas. Lahko obiščem tudi
vseh župljanov še
na domu.
posebej
zahvaljujem vsem, ki skrbiVEROUK
te za petje in glasbo
je še vedno na daljavo. Z nekav naših župnijah. Hvala zboroterimi skupinami se dobimo prek
vodjem, organistom in pevcem
zoom-a, z nekaterimi smo v stiku
pa vsem drugim, ki spremljate in
prek poslanih vsebin. V četrtek se
spodbujate petje, vsem, ki skrbite
dobimo tudi s prvošolci.
tudi za ljudsko petje pri bogoslužju. Upajmo, da bomo kmalu spet
MOLITEV VEČERNIC
lahko skupaj in da se zboru v obeh
Vabim, da se ob
župnijah pridružijo nove moči.
20. uri kdaj pridružite
skupni
ADVENTNE VENCE
molitvi večernic.
boste letos blagosloTisti, ki imate
vili doma, skupnega
možnost, po aplikaciji zoom (koda
blagoslova ne bo. V
srečanja: 839 2356 1523). Molitveletošnjem Tednu Karitas pa bo še
no srečanje je odprto za vse. Soposebno lepo, če boste naredili še
delujete z branjem, kdor želi. Na
kakšen venček za drugega, zlasti
isti povezavi tudi četrtkova večerza starejše in same, ter mu ga puna adoracija.
stili pred vrati.
NEPOSREDNI PRENOS
Iz župnije je prenos na Youtube
kanalu v četrtek, večerna molitev
med 21. in 22. uro, in na prvo adventno nedeljo maša iz Kamenj ob
9. uri.

TEDEN KARITAS
poteka od ponedeljka do 1. adventne nedelje. Letos prinaša zelo
lepo temo: »Slišim te«. Slišim te,

pa te tudi razumem? Ti zaupam?
Rasteva skupaj. Vsi
si želimo biti slišani. Imamo kar veliko priložnosti, da
se v tem posebnem času še bolj
vadimo v tem.
Darove za nabirko za potrebe
Karitas boste lahko oddali v nabiralnik v cerkvi ali na župnijski trr.
Posebno molitveno uro ob tednu Karitas bomo imeli v četrtek
med 21. in 22. uro po Youtub-u
in Zoom-u molitev »Slišim te«
s svetim Frančiškom, vabljeni k
sodelovanju po zoom-u.
KLIC DOBROTE 2020
Dobrodelni koncert za družine v
stiski bo v sredo ob 20. uri. Letos
ga bodo prenašali iz studia 1 RTV
Slovenija. Nastopili bodo: Alenka
Godec, Simona Vodopivec Franko, Damjana Golavšek, Nuška
Drašček, Gašper Rifelj. Voditelja:
Bernarda Žarn in Jure Sešek.

Iz Poslanice papeža Frančiška ob svetovnem
dnevu ubogih

To je stalni refren Svetega
pisma, ko opisuje delovanje Boga v prid revnim in
ubogim. On »posluša«, »posreduje«,
»ščiti«, »brani«, »odkupi«, »reši« …
Ubogi ne more imeti Boga, ki bi spričo
njegove molitve ostal ravnodušen ali
molčeč. Bog uresničuje pravičnost in
ne pozablja (prim. Ps 40,18; 70,6); še
več, je njegovo zatočišče in mu vedno
prihiti na pomoč (prim. Ps 10,14).
Možno se je obdati z zidovi in zapreti
vhode, da bi imeli občutek gotovosti
zaradi svojega bogastva, na škodo
onih, ki so ostali zunaj. Ne bo pa tako
za vedno. »Gospodov dan«, kot ga opisujejo preroki (prim. Am 5,18; Iz 2-5;
Jl 1-3), bo uničil pregrade med deželami in ošabnost maloštevilnih nadomestil s solidarnostjo mnogoštevilnih.
Položaj odrinjenosti, ki ga trpijo milijoni, ne more več dolgo trajati. Njihovi
klici se krepijo in objemajo celotno zemljo. Don Primo Mazzolari je zapisal:
»Revež je stalen protest zoper naše
krivice; revež je kot sod smodnika. Če
mu daš iskro, se bo obrnil svet.«

DAROVI ZA CERKEV
V tem tednu ste za cerkev darovali: v Črničah 17 evrov, v Ka- Nikoli ni mogoče spregledati moči
mnjah 73 evrov. Hvala za vaše sporočila, ki ga Sveto pismo pripisuje
darove.
ubogim. Na vseh mestih Božja beseda označuje kot uboge tiste, ki nima»Domača naloga« v tem tednu:
jo nujnih stvari za življenje in so toVadim se v tem, da drugega ne le rej odvisni od drugih. To so stiskani,
poslušam, ampak ga tudi slišim. ponižani in pobiti na tla. Kljub temu
Morda naredim adventi venec še Jezus ni imel zadržka, da se ne bi poza koga iz okolice in mu ga poda- istovetil z vsakomer iz te trume sirorim. Koga od starejših ali bolnih makov: »Kar koli ste storili enemu od
teh mojih najmanjših bratov, ste meni
pokličem in ga poslušam.
storili.« (Mt 25,40)

