Bogoslužje:
V času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena, neposredni prenos.
Med dnevom obe župnijski cerkvi odprti za osebno molitev.
Za obhajilo/spoved se vnaprej dogovorite za uro, lahko tudi ob drugih urah.
ponedeljek, 7. 12.,
Ambrož,
škof in cerkv. učitelj

ob 18.30
za †† Jožefa in Marijo Mužina, Vrtovin 17a
dogovor za spoved/obhajilo (Kamnje) med 17.30 in 18.15

torek, 8. 12.,

ob 19.00
za †† Slavko Gerželj, Vrtovin 73 (video prenos)
dogovor za spoved/obhajilo (Kamnje) med 18.15 in 18.45
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ob 20.00 večernice na zoom-u
Brezmadežno
spočetje
Device Marije
Makarij, mučenec
sreda, 9. 12.
Valerija,
mučenka

ob 20.00 večernice in rožni venec na zoom-u (in video prenos)

ob 18.30
za † Venceslava Cigoja, p. n. Malovše 38
dogovor za spoved/obhajilo (Črniče) med 17.30 in 18.15
ob 20.00 večernice na zoom-u

četrtek, 10. 12.,

ob 18.30
za † Marijo Nevreden, Vrtovin 114, zadušnica

petek, 11. 12.,

ob 18.30
za †† Mileno in Ivana Goljevščka, Vrtovin 123

Evlalija,
mučenka

ob 20.00 večernice na zoom-u (ni večerne adoracije)

Damaz l.,
papež

ob 20.00 večernice na zoom-u

sobota, 12. 12.,
Devica Marija
iz Guadalupe

ob 8.00
za †† Valič, Skrilje 16
dogovor za spoved/obhajilo (Črniče) med 8.30 in 9.00
ob 20.00 večernice na zoom-u

TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA,
13. 12.,
Lucija,
devica in mučenka

 Za

ob 9.00
za župnijo
Obhajilo po dogovoru ob dopoldanskih urah, spoved po 11.30.
ob 20.00 večernice na zoom-u

ko nec

POTRDILO – Na poti v službo me ustavi policija. »Dobro jutro, kam greste?« »Dobro jutro. V službo.« »A imate kakšno potrdilo?« »Da. Plačilno listo. Izvolite.« »Gospod, to ni dovolj!«
»Vem, ampak toliko dajo, ravno za položnice je.«

Začetek
»Začetek evangelija Jezusa Kristusa …« Kolikokrat si že
dejal: sedaj se bom pa zares spremenil. Sedaj začnem.
Začetek
Mož je šel na duhovne vaje in se vrnil popolnoma spreevangeli- menjen. Ženi je navdušeno pripovedoval, kaj vse je spoja Jezusa znal. Začel je z drugačnimi navadami.
Kristusa,
Doma je na vrata sobe prilepil napis: »Stari človek je poBožjekopan«. Čez nekaj dni je žena spodaj prilepila napis »… in
ga Sina;
po treh dneh je vstal.«
kakor je
»Začetek evangelija …« Tako Marko začne svoj evangelij
zapisano
pri prero- (letos bomo ob nedeljah največkrat brali prav njega). Toda
ku Izaiju: pri tem ne misli na začetek nove knjige, ampak vesele novice (evangelij Jezusa Kristusa). Hoče reči: to je začetek
»Glej,
nove zgodbe, ki jo začenja Bog. To je začetek zgodbe, v
pošiljam
katero lahko vstopiš tudi ti. Ko beremo in slišimo evangelij,
svojega
glasnislišimo Jezusa Kristusa, ne poučne zgodbe.
ka pred
Vesela novica je v tem, da je sedaj Bog začel znova in
tvojim
nismo več le mi tisti, ki začenjamo in mi, ki padamo nazaj
obličjem, v staro. Tja k Jordanu so prihajali s tem, kar vsebi nosimo
ki bo
tudi mi. Doma bi radi »izravnali pot«, pa pridena dan jeza,
pripravil
ne moremo se kontrolirati, udarimo, prizadenemo. Radi bi
tvojo pot.
izravnali pot do najbližjih, pa
Mr 1,1–2
nas ostri ovinki še vedno vržejo s ceste. Radi bi vpeljali nove navade, pa nas staro
kar posrka. Radi bi opustili
Odlomki
Božje
zamero, pa a kar udari ven in
besede na
nas okrivi nazaj k tlom.
2. adventno
nedeljo
Kaj je torej »začetek evanIz 40,1–5.9–11
gelija«?
Kaj je »glas vpijo2 Pt 3,8–14
čega v puščavi«? To je vera.
Mr 1,1–8

Preprost odgovor, mar ne. Pa boš
dejal/a: saj verujem v Boga. Že, že
… Toda ali veruješ v da je on začel
znova in ne samo ti. Veruješ, da se
boš spremenil šele takrat, ko začel
odkrivati, kaj vse on dela. Ne le v
svetu, ampak v tvojem, vašem življenju?
Beseda »metanoia«, spreobrnite
se, pomeni: preobrni mišljenje onkraj, začni »gledati čez«, z druge
strani. Še vedno gledaš s te strani,
kaj vse boš ti (letos) začel/a znova.
Je tvoj advent še vedno poln nekih
tvojih dobrih sklepov. Z njimi s ene
boš kaj veliko spremenil. Spreobrni se in začni gledati z druge strani.
Prav v puščavi se da slišati Božji
glas. Prav v puščavi, kjer je toliko
neravnih poti in bi jih ti rad kar s
svojo voljo izravnal. Hudič se vedno smeje, ko začnemo delati le na
svoji močni volji.
župnik

VEČERNE MAŠE
med tednom sedaj ob 18.30, na praznik ob 19. uri.
Neposredna priprava na božič bo od
srede, 16. 12. z božično devetdnevnico ob 19. uri s prenosom na Youtubu.
PRAZNIK BREZMEDEŽNE
v torek praznujemo z Marijo, sveta maša z video
prenosom ob 19. uri.
Posvetimo praznik ta dan
z molitvijo celega veselega dela rožnega venca.

POVEŽIMO SE V MOLITVI
Vsak večer vabljeni ob 20. uri k skupni molitvi večernic. Povezava je na
spletni strani. Na praznik Brezmadežne takoj po večernicah še molitev veselega dela rožnega venca,
kdor bo želel.
MOŽNOST ZA SPOVED
V tem tednu bom na
razpolago ob zapisanih
urah. Zaradi omejitev
se je treba vnaprej najaviti posamezno. V kamenjski in črniški cerkvi je
list z določenimi urami, zabeležite z
znakom ali podpisom, da bom vedel, da je ura zapolnjena. Lahko se
dogovorimo tudi izven teh ur preko
spletnega obrazca ali telefona. Enako za prejem obhajila.
Tudi naslednji teden bo še možnost,
verjetno bo na razpolago tudi drug
spovednik, lahko pa se najavite v
Križ ali katero od drugih župnij.
VEROUK
je še vedno na daljavo. V četrtek
ob 20. drugo srečanje za starše na
zoom-u s Slavkom Rebcem. Za povezavo se je treba prej prijaviti.
ZA ZAKONCE
zelo priporočam spletni seminar
»Skozi puščavo v svobodo« z Danijem in Vilmo Siter po 10. decembru.
Prehodili bomo pot skupaj z Mojzesom in izvoljenim ljudstvom. Samo
še danes, 6. 12. je možna prijava na
diž.si. Naredita nekaj zase ob vseh
drugih pritiskih.
JASLICE
Letos še posebej vabljeni, da postavite jaslice zunaj okoli cerkve na
Svetem Pavlu. Pri tem se strogo dr-

žite pravil, da ste lahko skupaj le
člani istega gospodinjstva. Tudi pri
obisku Svetega Pavla in ogledu jaslic se je treba strogo držati predpisane razdalje in preprečiti zbiranje skupin, edina izjema so člani
istega gospodinjstva.
V cerkvah letos postavimo le preproste jaslice v obeh župnijskih
cerkvah pri mašnem oltarju in
kakšno drevo. V Kamnjah prispevajte mah in kakšno pomoč prvoobhajanci, v Črničah župljani iz Raven. Povsod brez zbiranja skupin.
Na podružnicah jaslic letos ni potrebno postavljati, razen kjer sami
želite.

se naredili veliko prostovoljnega dela
od spomladi, ko smo začeli podirati podove. Poleg opreme v pisarni je
zgrajen povsem nova lesena nosilna
plošča s podom skupaj s hodnikom,
nove so stene, izolacija, vrata, inštalacije … Končni strošek bo znan kmalu.
Po zmožnostih bomo nadaljevali z prenovo prostora za sanitarije.

HVALA ZA DAROVE
Za potrebe škofijske in dekanijske Karitas ste v nedeljo darovali v Črničah
177,00, v Kamnjah 268,00.
Za potrebe župnije ta teden v Črničah
161,00 in za pokritje dolga zvonjenja
v Gojačah 70,00 ter namenski dar za
bitje ure 1.000,00.
NAROČNINE
V Kamnjah za potrebe župnije 56,60
Naročnike vabim, da in za obnovo v župnišču 170,00.
ostanete zvesti in v Hvala tudi vse, ki ste darovali za bero
teh časih ohranjamo in za vse druge dobrote.
poglobljeno, redno branje. Nekateri ste že plačali naročnino na
***
Ognjišče za 2021, ostaja enaka »Domača naloga« v tem tednu:
33,50. Letna naročnina na tednik Naši predniki so se na božič pripraDružina je 119,60. Beseda med vljali z zornicami. V teh časih pa ta
nami 23,70€; Božje okolje 29,70€; teden namenoma vstanem 10 minut
Radovednež
23,70€;
Magnifi- prej in si vzamem 5 minut za nekaj
cat 66€ za naročnike Družine pa vrstic dnevne Božje besede.
56,10€; Najst 23,40€ …
(pomagam si s hozana.si, Beseda med
Čas je še do konca januarja.
nami ali Magnifikat. Najbolje je, ko poiščemo odlomek in potem preberemo
PRENOVA V ŽU- neposredno iz knjige Svetega pisma)
PNIJSKEM DOMU
Hvala za opravljena dela v župnijskem domu v
Kamnjah. Ta teden sem se preselil v povsem novo pisarno, manjka sam še nekaj zaključnih del.
Hvala za vaše darove, s katerimi
ste omogočili to potrebo prenovo.
Hvala požrtvovalnim delavcem, ki

