Bogoslužje:
Udeležbe pri bogoslužju v cerkvi ni, še posebno vabljeni k spremljanju in sodelovanju
v skupni pripravi na božič vsak večer ob 19. uri.
ponedeljek, 14. 12.,

možnost za spoved (Kamnje) med 17.30 in 18.15
Vzemite že prej domov listek z določeno uro.
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ob 18.30
za †† Marijo Nevreden in Marijo Kosovel, Vrtovin 48a

ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 15. 12.,

ob 18.30
za † Stanka Valiča, Skrilje 91, zadušnica

sreda, 16. 12.

ob 19.00 začetek božične devetdnevnice
za † Jožefa Kravosa, Skrilje 9,

bl. drinske mučenke

Da bi pričeval

ob 20.00 večernice na Zoomu
Adelajda (Adela),
kraljica
četrtek, 17. 12.,
Viviana,
puščavnica

prenos na Youtubu in Zoomu
možnost za spoved (Črniče) dopoldne med 9.00 in 10.00
Vzemite že prej domov listek z določeno uro.

ob 19.00 božična devetdnevnica
za † Marijo Nevreden, Vrtovin 114, 8. dan,

prenos na Youtubu in Zoomu

petek, 18. 12.,

ob 19.00 božična devetdnevnica
za †† Batagelj, Kamnje 37

Gacijan,
opat

sobota, 19. 12.,
Anastazij,
papež

prenos na Youtubu in Zoomu

ADVENTNA SPOVED po vnaprejšnjem terminu od 15.00 do 16.30,
v KAMNJAH (Marko Sabotič), V ČRNIČAH (Jožko Tomažič);
vzemite že prej domov listek z določeno uro; spoved v zakristiji,
če bo treba, tudi po 16.30.

ob 19.00 božična devetdnevnica
za † Janka Podgornika, p. n. Črniče 103
prenos na Youtubu in Zoomu
ČETRTA ADVENTNA
NEDELJA,
20. 12.,
Dominik iz Silosa,
opat

ob 9.00
za župnijo božična devetdnevnica
Obhajilo po dogovoru v dopoldanskih urah, spoved po 11.30.
prenos na Youtubu in Zoomu
ADVENTNA SPOVED po vnaprejšnjem terminu od 15.00 do 16.30,
v KAMNJAH (Marko Sabotič), V ČRNIČAH (Jožko Tomažič);
vzemite že prej domov listek z določeno uro; spoved v zakristiji,
če bo treba, tudi po 16.30.
ob 20.00 večernice na Zoomu

 Za

ko nec

POZOR – Ne dovolite, da vam pri vhodu v trgovino merijo temperaturo!
Pod to pretvezo vam brišejo spomin. Jaz sem šel v trgovino po kruh in mleko,
kupil pa sem gajbo piva in dva zašinka.

Bil je človek, ki ga
je poslal
Bog; ime
mu je bilo
Janez.
Prišel je
zaradi
pričevanja, da bi
namreč
pričeval o
luči, da bi
po njem
vsi sprejeli vero. Ni
bil on luč,
ampak
pričeval
naj bi o
luči.
(Jn 1,6–8).

Odlomki Božje
besede na
4. adventno
nedeljo
2 Sam 7,1–5.8–
11.16
Rim 16,25–27
Lk 1,26–30

Nekdanji Nobelov nagrajenec za medicino Alexis Carrel je
po naključju spremljal bolnike v Lurd. Takrat je bil ateist. V
trdnem prepričanju, da gre pri tamkajšnjih ozdravitvah za
prevaro, je zapisal: »Nesmiselno je govoriti o čudežih, kajti naravni zakoni so nespremenljivi. Postavite me pred trdno
dejstvo in bom verjel.«
V njegovi oskrbi je bila tudi Marie, mlada bolnica z vnetjem
trebušne mrene. Ob prihodu v Lurd je umirala. Tako je bila slabotna, da je prepovedal kopel v zdravilni vodi, prepričan, da bo
umrla zaradi tega. V knjigi »Potovanje v Lurd« je pozneje zapisal: »Zdelo se mi je, da sanjam: umirajoče dekle je pred mojimi
očmi vstalo, njen obraz je dobil zdravo barvo, utrip žile je bil
normalen.
Vzel sem pero in kar na rokav svoje bele halje zapisal natančno uro: 2,40. 'Ozdravljena sem!' je vzkliknila Marie in prosila
kozarec mleka. Nemogoče, nezaslišano! Pred mojimi očmi se je
zgodil čudež!«
Že s tem, ko nekdo tako hote in dejavno zanika ter se bori
proti, razodeva, da nekaj išče. Vendar se bo takemu Bog laže
razodel kot mlačnemu, brezbrižnemu.
Čudež je le za to, da kaže na drugega. Če si zagledan samo v
čudež, ti bo nekaj časa dal misliti, spremil pa te ne bo. Kaj ali
koga pravzaprav iščeš? Nekateri so
od Jordana šli veseli in spremenjeni.
Nekateri šli nazaj zagledani v svoje
mnenje, vendar brez veselja.
Tako je tudi s pripravo na božič.
Tako je, ko to postane tvoja »privatna« stvar. Janez Krstnik ni pričeval
s tem, da je delal čudeže, ampak s
tem, da je pokazal na drugega. »Ni
bil on luč, ampak pričeval naj bi o
luči.«

Tretja sveča … adventni venec …
navade … naveličanost … samozadostnost, preobremenjenost … To se
nam dogaja, ker smo še vedno preveliki. Plamen sveče pa je zelo majhen.
Sveče ne prižigamo, da bi osvetljevala sebe. Kristjan ne prejam zakramentov in ne moli zato, da bi z Božjo
lučjo osvetljeval sebe. Največkrat smo
mi sam preveliki, da bi drugi lahko
skozi nas lahko videli drugega. Kako
velika priložnost je letošnji drugačni
advent, da postanemo bolj majhni.
Boš to priložnost izkoristil? Bog vedno
izbira in uporabi to, kar je majhno.
župnik

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA se začne v sredo, 16.12.
Prenos sv. maše bo
vsak večer prek YouTuba. Sodelovali boste po Zoom povezavi. Veroučenci si več
o tem preberite na veroučni spletni
strani, tudi spored sodelovanja razredov. Dobrodošli prostovoljci, ki bi
na daljavo pomagali s petjem odpevov.
OTROCI
boste ovčke letos zbirali na veroučni
spletni strani in zadnji dan se bodo
odpravile proti Betlehemu. Pridi in
poglej! Vsak dan bo tudi nagradno
vprašanje. Ob pravilni rešitvi boš
vsak dan dobil eno črko, ki ti bo v
devetih dneh dala geslo. Če boš geslo poslal katehistinji, boš nagrajen.
Katehistinje vabimo, da se tako, čeprav vsak na svojem domu, skupaj
pripravljamo devet dni na Jezusovo
rojstvo.
Kdor ne more spremljati prek YouTu-

ba, naj ob istem času sledi prenosu
na Radiu Ognjišče. Naj bo to naša
skupna priprava na letošnji božič.
LUČ IZ BETLEHEMA
Skavti iz Dornberka sporočajo, da
bo Betlehemsko luč
miru v Kamnjah in
Črničah mogoče prižgati na 4. adventno
nedeljo. Lahko pridete ponjo posamično, ko pridete k
obhajilu ali k spovedi ali kadar koli,
vendar nikoli v skupini. Letos si svečo prinesite sami. Pri vhodu si obvezno razkužite roke. Med tednom bo
plamen na voljo v cerkvi do srede.
ADVENTNA SPOVED
V soboto in nedeljo
bosta na voljo spovednika, v Črničah Joško
Tomažič iz Šempasa,
v Kamnjah Marko Sabotič s Planine.
• Spoved bo v zakristiji. Po eden na
10 minut. Tam potem (lahko) takoj
prejemate tudi obhajilo. Tam bo
zagotovljena razdalja, obvezna je
uporaba maske in razkuževanje rok.
• V soboto in nedeljo, obakrat od
15. ure (do 16.30, če bo treba, bodo
dodatni listi).
• Ni se vam treba vpisovati na seznam, pač pa se potrudite in že prej
med tednom čez dan pridite v cerkev po listek. Na listku boste imeli zapisano uro, da si jo boste tudi
laže zapomnili. Čakanje v vrsti ni
dovoljeno, pridite ob uri in čakajte
po eden v cerkvi. Če pridete skupaj
kot družina, že prej vzemite po en
listek za vsakega, lahko pa skupaj
čakate v cerkvi.

Spoved ni samo »opranje grehov«,
ampak je združitev z Bogom v naših slabostih. Letos morda priložnost, da pridete v miru brez čakanja in v miru tudi opravite spoved.
Sam sem med tednom na voljo za
spoved v ponedeljek in četrtek,
tudi z listki in v spovednici, še druge dni pa po dogovoru.

NAROČNINA
na Ognjišče za 2021 ostaja enaka 33,50. Letna naročnina na tednik
Družina je 119,60. Beseda med nami
23,70€; Božje okolje 29,70€; Radovednež 23,70€; Magnificat 66€, za
naročnike Družine pa 56,10€; Najst
23,40€ … Čas je še do konca januarja.

ČIŠČENJE CERKVE V KAMNJAH
OTROCI
Za Kamnje se proti koncu leta pripraveroučenci nimate posebej spove- vljen razpored čiščenja začne 4. janudi; lepo je, ko pridete z družinami arja s številko 29 in konča s št. 64.
skupaj ali pa sami poskrbite in pri- Hvala vsem, ki skrbite za čistočo vseh
dite po listek.
naših cerkva.

MOLITEV VEČERNIC
HVALA ZA DAROVE
še do srede, med devetdnevnico za cerkev ste v tem tednu darovali v
samo v nedeljo.
Črničah 70,00, v Kamnjah 176,50 in
100 za obnovo v župnišču.
VEROUK
Hvala tudi za darovano bero in druge
ta teden še na daljavo.
dobrote.
JASLICE
Letos še posebej vabljeni, da postavite
jaslice zunaj okoli cerkve na Svetem Pavlu.
Pri tem se strogo držite pravil, da ste lahko
skupaj le člani istega gospodinjstva. Tudi pri obisku
Svetega Pavla in ogledu jaslic se
je treba dosledno držati predpisane razdalje in preprečiti zbiranje
skupin, edina izjema so člani istega gospodinjstva.
Za jaslice v Kamnjah bo poskrbela
ena od družin prvoobhajancev, v
Črničah pa z Raven.
Prvoobhajanci pa boste doma pripravili poseben kamen in ga prinesli pred svetim večerom.

Priprava na božič – devetdnevnica
sreda

v Kamnjah 1. r. skupaj

četrtek

v Kamnjah 2. r. Kamnje

petek

v Črničah

2. 3. Črniče,
3. r Kamnje

sobota

v Črničah

4. razred skupaj

nedelja

v Kamnjah 5. r. Kamnje
5. 6. r. Črniče,

ponedeljek v Kamnjah 6. r. Kamnje
tprek

v Črničah

7. 8. r. Kamnje

sreda

v Črničah

7. 8. r. Črniče

četrtek
K/Č
sveti večer

mladi, 9. r in
prvo letniki

***
»Domača naloga« v tem tednu:
Poskušamo oblikovati čas tako, da je
vsak večer ob 19. uri pol ure prostora
za Gospoda Jezusa, ki želi vstopiti v
vaš dom ob devetdnevnici.

