Bogoslužje:
V času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena, neposredni prenos.
Med dnevom obe župnijski cerkvi odprti za osebno molitev.
ponedeljek, 30. 11.,

Andrej,
apostol

ob 18.00
za † Draguško Stibilj, Vrtovin 21, 8. dan

ob 20.00 večernice na zoom-u

torek, 1. 12.,

Karel de Foucauld,
redovnik

ob 18.00
za †† brata Božič, Kamnje 5
ob 20.00 večernice na zoom-u

sreda, 2. 12.

ob 18.00
za pok. Viktorijo Črmelj, Kamnje 46, 1. obl

četrtek, 3. 12.,

ob 18.00
za † Bogdana Blažka, Ajdovščina, p. n. Malovše 45

petek, 4. 12.,

ob 18.00
za †† Cvetko in Dušana Slejka, Potoče 2

sobota, 5. 12.,

ob 8.00
za †† Kodrič, Skrilje 27

Kromacij Oglejski,
škof
Frančišek Ksaver,
duhovnik
Barbara,
mučenka

ob 20.00 večernice na zoom-u

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

ob 20.00 večernice na zoom-u
Krispina,
mučenka

ob 20.00 večernice na zoom-u

DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA,
6. 12.,
Nikolaj (Miklavž),
škof

ob 9.00
za župnijo
Obhajilo in spoved osebno ali družina 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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KRIVICA – Zdaj mi je pa dovolj te diskriminacije! Zbirajo se lahko ožji družinski člani ...
Kaj pa mi, ki smo malo širši?

Slišim te

Tisti čas
je Jezus
rekel
svojim
učencem:
»Pazíte
in čujte,
ker ne
veste,
kdaj pride čas!
Tako bo
kakor s
človekom, ki
je zapústil svoj
dom in
šel na
potovanje.«
Mr 13,33–34

Odlomki
Božje
besede na
2. adventno
nedeljo
Iz 40,1–5.9–11
2 Pt 3,8–14
Mr 1,1–8

V današnjem evangeliju nas Jezus štirikrat poziva: »Čujte.« Želi nam povedati, da bodimo budni, pozorni.
Vsi se zelo hitro navadimo na ustaljen tek življenja in
spregledamo skrb vzbujajoča znamenja. Postanemo gluhi,
slišimo samo tisto, kar smo navajeni slišati. Slišimo lahko
le tisto, kar želimo slišati.
Jezus pa nam pravi, da je »vsakemu dal njegovo delo«.
Zato od nas pričakuje, da z budnostjo in čuječnostjo prepoznamo, kaj Bog pričakuje od nas.
Letošnje geslo tedna Karitas: SLIŠIM TE, nas še posebej
poziva k budnosti in čuječnosti. Vabi nas, da slišimo glas,
ki kliče na pomoč. Kliče pa nas na različne načine. Lahko
nas kliče prek otrok, staršev, sosedov, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev ... Ko nas kličejo oni, nas kliče Bog sam.
V klicu človeka v stiski moramo prepoznati glas Boga. On
sam nas kliče, ko se postavlja na mesto ljudi v stiski, saj
nam pravi: »Karkoli ste storili kateremu mojih najmanjših
bratov ali sester, ste meni storili« (Mt 25,40).
Od kristjanov se pričakuje, da
bomo slišali, da bomo slišali tudi
tiste najnežnejše klice in celo klice, ki jih ni. Zato moramo biti rahločutni in ljubeči, da včasih bolj
začutimo, kot slišimo.
Vsepovsod lahko srečamo ljudi, ki
nas potrebujejo. Ne samo gmotno
in denarno. Potrebujejo naše sočutje, našo prijazno besedo ali pogled,
naše razumevanje in bližino.

Poslušati včasih ne pomeni tudi
slišati. Zato je pomembno, da z
močjo vere udejanjamo medsebojno ljubezen. Vera in ljubezen sta
namreč temelja našega krščanskega življenja.
Stanko Rovtar

BOGOSLUŽJE
Še vedno brez ljudstva. Obhajilo
in spoved lahko prejmete med tednom ali v nedeljo tako, da se najavite po spletnem obrazcu ali telefonu.

Dobili ste in na spletni strani je nekaj vsebin za advent. Ponudbe je
veliko. Vendar mislim, da je sedaj
še najbolj potrebna tišina in preprosta vaša skupna molitev doma.
To je več kot vse vsebine. Molitve
ne more nadomestiti nobena druga dejavnost. Začnite zares in videli boste, kako je lahko ta mesec
kljub vsemu lep in drugačen.

SVETI MIKLAVŽ
je sporočil, da bo lahko hodil po vaseh. Ne
bo pa zbral otrok skupaj cerkvi. Je pa dobil
dovoljenje, da bo kljub
NEDELJA KARITAS
prepovedi nočnega giŠe danes lahko v nabiral- banja bo lahko obiskoval domove
nik v cerkvi darujete za ponoči. Vesel bo, če ga bodo tudi
potrebe Karitas.
otroci posnemali in naredili kakšno
skrito dobro delo drugim.

VEROUK
je še vedno na daljavo. Starše vabim, da se kljub dolžnostim in spletnim dejavnostim v četrtek ob 20.
uri s prijavo udeležite katehetskega večera za starše na zoom-u. Z
vami bo Slavko Rebec. Z njim ste
se zelo lepo ujeli ob družinskem
srečanju pred birmo.

MOLITEV VEČERNIC
Vsak večer (razen četrtka) ob 20.
uri se lahko pridružite na zoom-u. Molitev nas povezuje. Kdor ne
more preko zoom-a, se lahko pridruži na avdio povezavi, vendar si
morate besedilo večernic odpreti
na strani hozana.si ali v knjižici.

ADVENT V DRUŽINI
Družine z otroki ste adventni
koledar prejele
na dom, nekaj
jih je še v cerkvi. Ob zgodbah
spoznavamo zdravnika, slovenskega misijonarja dr. Janeza Janeža.
Zgodbam je mogoče slediti tudi po
Youtubu.

NEPOSREDNI PRENOS
Iz župnije je prenos na Youtube
kanalu v četrtek, večerna adoracija pred Najsvetejšim med 21. in
22. uro, v nedeljo maša iz Kamenj
ob 9. uri.
Vabim, da se javite za branje Božje besede na daljavo pri nedeljski
sveti maši. V sredo, 16. decembra,
se začne božična devetdnevnica,
na Youtubu bo prenos vsak večer.

SVETE MAŠE
Za nekatere namene morate nekoliko počakati; pozna se, da ob
nedeljah ne morem imeti vaših
namenov. G. Lestan bo kakšno
mašo lahko opravil. Sicer pa mi
lahko namene naročite po telefonu, e-pošti ali osebno.
NAROČNINE
Naročnike na Ognjišče, Družino, Mavrico, Božje okolje,
Besedo med nami, Magnificat …
vabim, da ostanete zvesti in v
teh časih ohranjamo poglobljeno, redno branje. Nekateri ste že
plačali naročnino na Ognjišče za
2021, ostaja enaka 33,50. Letna
naročnina na tednik Družina je
119,60. Čas je še do konca januarja. Naročniki po pošti prejmete
položnice.
Hvala tudi vsem, ki ste že darovali za bero.
DAROVI ZA CERKEV
V tem tednu ste za cerkev darovali: v Črničah 160 evrov, v Kamnjah 135 za obnovo pisarne v
župnišču. Hvala za vaše darove.
***
»Domača naloga« v tem tednu:
Vpeljem(o) konkretne spremembe ob začetku adventa.
Vpeljem(o) redno vsakdanjo
molitev. Med tednom »delam
črtice« za čas, ki ga namenim za
spremljanje novic, ter čas, ki ga
posvetim Božji besedi in pogovoru z Bogom.

iz govorov papeža
Frančiška
sreda, 25. 11.2020

Včasih čutim veliko žalost,
ko vidim kakšno skupnost,
ki z vso dobro voljo zgreši pot, ker
misli, da Cerkev pomeni sestankovanje, kakor da bi šlo za neko politično
stranko. »Večina, manjšina, kaj misli
ta in oni in tisti …« […]
In vprašam sem: »A kje je tukaj Sveti
Duh? Kje je molitev? Kje je ljubezen
skupnosti? Kje je evharistija?« Brez
teh štirih koordinat Cerkev postane
človeško društvo, politična stranka
– večina, manjšina – spremembe se
delajo, kot da bi šlo za podjetje […].
Ni pa Svetega Duha. Navzočnost
Svetega Duha pa zagotavljajo ravno te štiri koordinate. Da bi ocenili
neko situacijo, če je cerkvena ali ni
cerkvena, se vprašajmo o teh štirih
koordinatah: skupnostno življenje,
molitev, evharistija ...
Kako se razvija življenje teh štirih
koordinat. Če to manjka, manjka
Sveti Duh. In če manjka Duh, bomo
postali lepo humanistično, dobrodelno združenje, tudi cerkvena stranka.
A Cerkve tukaj ni. Zato Cerkev skozi
te stvari ne more rasti: ne raste s
prozelitizmom kot kakšno podjetje.
Raste s privlačnostjo.
In kdo povzroča privlačnost? Sveti Duh. Nikoli ne pozabimo besed
Benedikta XVI.: »Cerkev ne raste
s prozelitizmom, raste s privlačnostjo.« Če manjka Sveti Duh, ki priteguje k Jezusu, ni Cerkve. Imamo
klub prijateljev, z dobrimi nameni, a
ni Cerkve, ni sinodalnosti.

