Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo,
da izpolnjujete PCT, otroci in dijaki nad 12 let samo list o samotestiranju.
V cerkvi poskrbimo za razdaljo 1,5 m.
ponedeljek, 29. 11,
KAMNJE ob 19.00
Filomen,
za †† Viktorijo in Rudija Čermelja, Kamnje 46
mučenec

v Šempetru:
za † Zorko Brankovič, p n. Črniče 24
GOJAČE ob 15.00 pogreb in maša
za † Ivano Podgornik, Gojače 30
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VRTOVIN ob 19.00

za † Milko Vodopivec, Vrtovin 58, 8. dan

Srce, ki sprejema

v Šempetru:
za †† Bratina, Vrtovin 17

sreda, 1. 12,

RAVNE ob 19.00

Karel de Foucauld,
redovnik

po namenu, Ravne 9a

četrtek 2. 12.,

KAMNJE ob 19.00

od 18.30 spoved, po maši češčenje
za † Marijo Nevreden, Vrtovin 114, 1. obl.

Bibijana,
mučenka

prvi petek, 3. 12.,
Frančišek Ksaver
duhovnik

v Šempetru:
za † Emila in vse Leban, p. n. Črniče 25
ni večerne adoracije
ČRNIČE ob 19.00
od 18.30 spoved, po maši češčenje
za † Venčko Podgornik, Črniče 105, 30. dan
v Šempetru:
za †† starše Podgornik, p. n. Črniče 3

prva sobota, 4. 12.,
Barbara,
mučenka

SKRILJE ob 8.00

od 7.40 spoved, po maši češčenje
za †† Besednjak, Skrilje 74

KAMNJE ob 10.00

v zahvalo za 50 let zakona, Vrtovin 17a
v Šempetru:
za †† starše Rustja, Skrilje 71c
DRUGA ADVENTNA
NEDELJA,
5. 12.,

SKRILJE ob 7.30

Krispina (Pina),
mučenka

za † Nado Ipavec, Gojače 39a

ni večernic na Zoomu

za †† Novinc, Skrilje 67

ČRNIČE ob 9.00

Z današnjo nedeljo, sklepamo teden Karitas, ki je potekal
pod geslom: »Srce, ki sprejema.«
Sveto pismo pravi, da je človek oseba, ne le posamezno
»Varujbitje. K bistvu življenja pa spada živ, ljubeč odnos z drugimi.
te se, da
Samo oseba, ki sprejme drugo osebo, lahko zazna v njej
vam srca
ne bodo
celovitost z vsemi njenimi darovi in potrebami.
obtežena
Papež Frančišek v svoji okrožnici Radost ljubezni poudarja
z razuzbesedo nežnost. Pravi, da je nežnost izraz tiste ljubezni, ki
danostjo,
se osvobodi želje sebičnega posedovanja.
pijanostjo
Jezus nam v današnjem evangeliju govori o poslednjih
in življenjstvareh,
v prispodobah nam prikazuje znamenja svojega
skimi
prihoda,
svoje
bližine. Človek, ki ima odprto srce za sprejeskrbmi
manje, čuti in doživlja Njegovo bližino prav vsak dan. Zato
in da vas
vse to za nas kristjane ne sme biti vzrok za preplah, ampak
tisti dan
ne ujame moramo dvigniti glave, odpreti srca, da bodo sprejemala.
iznenaKo v današnjem času govorimo o pravicah in dolžnostih, se
da kakor
moramo zavedati, da jih imamo vsi. Pravico in dolžnost imazanka.«
mo, da imamo odprta srca. Pravico, da jih imamo odprta za
Lk 21,34
sprejemanje, in dolžnost, da jih odpremo, ko dajemo.
Stanko Rovtar

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

Angel Gospodov v naše hiše

možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
v Šempetru: za † Marjana Fišerja, Črniče 24
Mašne namene v Šempetru g. Aleksander Lestan daruje vsak dan ob 8. uri.
Naročite jih pri župniku, lahko tudi na določen datum.

 Za
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OPRAVIČILO – Oče v opravičilu napiše učitelju: »Prosim vas, da opravičite jutranjo
zamudo moje hčerke. Imam sedem hčerk in samo eno ogledalo.«

Odlomki Božje
e
besede
na naslednjo
nedeljo
Bar 5,1–9
Flp 1,4–6.8–11
Lk 3,1–6

Zdravstvene omejitve ne morejo
vzeti pomena adventnemu času, če
se zanj zares odločimo. Ne moremo
se izogniti sodobnemu natrpanemu
življenju in decembrski mrzlici. Lahko pa se odločimo in vpeljemo nekatere stalne navade. Potem ne bo
prepuščeno le naši trenutni volji ali
počutju. Naši predniki so se pripra-

vljali z obi-skovanjem zornic. Mi lahko vpeljemo svoje »zornice« v svoj
dnevni in tedenski ritem.
»Varujte se, da vam srca ne bodo
obtežena …« Kako ohranjati neobteženo srce? Dajem vam konkreten
predlog. Angel Gospodov je lepa
molitev prav za adventni čas. Nekateri je niti več ne znajo ali pa jih je
sram moliti. Naj se advent pozna v
tem, da en del dneva postane sveta tišina. Za nekaj časa, naj se ugasnejo zasloni in zvočniki. Potem zelo
preprosto zmolimo. Tudi če ni prav
ob adventnem venčku. Bolje tako
kot obratno, da je adventni venec in
brez molitve. Ni katastrofa, če adventni venec postane okrasek. Slaba
napoved časov pa je, če krščansko
življenje postane okrasek. Zgolj praznični okrasek.
Zato bodimo pogumni. In v današnjem zelo hitrem življenju, polnem
obveznosti, je zlasti za mlade družine res potreben pogum. Starejši pa
tudi potrebujete pogum, ker se morda kar ne znajdete več v tem današnjem svetu ali pa so tudi vas zasula premnoga sporočila in se težko v
sebi zberete za molitev.
Angel Gospodov lahko kdaj zmolite tudi tako, da namesto prvih dveh
zdravamarij molčite, približno toliko
dolgo, kot traja zdravamarija. Ko se
ustavimo za to moli-tev, obudimo
spomin. Spomin na »prelom zgodovine«. Na tisti trenutek, ko se je
človek toliko odprl Bogu, da je Bog
lahko za vedno zaživel kot človek
in hkrati ostal Bog. Advent ni predvsem spomin na pretekle dogodke.
Je spomin na nekaj nezaslišanega,
da Bog tudi sedaj živi kot človek in
se želi zbližati z mano in tabo.

Vnovično potrebo po sveti maši in
redni hrani zakramentov bodo začutili tisti, ki bodo v času sedanjega
»tésta pristne vere« ohranjali vsakdanjo povezanost s Kri-stusom sredi življenja in v svojem domu. Nekateri te potrebe več ne bodo začutili
in se bodo žal oddaljili od življenja
posvečujoče milosti. Molimo drug za
drugega. Ne opravljajmo in ne obsojajmo. Ne primerjajmo. Adventni
čas je priložnost, da preverimo samega sebe tudi s tem.
župnik

ADVENTNI SIMBOLI
Povabim vas na pot adventa tudi
s simboli. Začeli smo z adventnim
vencem, simbolom čuječnosti, spremembe navad, majhne lučke, začenjanja z majhnim in vztrajanja …
Za naslednji teden pa si poiščite vejice (češnjevo ali forsitijo, breskev …),
ki jih boste doma dali v vodo in zemljo in bodo morda ozelenele …
OTROCI
Ob verouku doma sledite tudi zgodbam iz adventnega koledarja.
Vse povabim, da pošljete vašo kratko
molitev pri jedi, ki jo sami sestavite. In jo damo brez imena na spletno
stran. Ena od veroučenk je sestavila
naslednjo.
Že sedaj spomnim, da računajte na
božično devetdnevnico. Lahko boste
sodelo-vali tudi v kvizu.
ZAHVALJUJEMO SE TI ZDAJ VSI
ZA TO HRANO IN TE JEDI.
POSKUSILI JIH BOMO VSI.
BOG ZELO DOBER SI!

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju po maši. Možnost za
redno spoved. Družine in posameznike
vabim, da si zadate pet prvih petkov.

na www.sgv.si, boste lahko na daljavo
BOLNIKOV IN STAREJŠIH
ta teden ne obiskujem, samo po do- vstopili med dijake. Ta dan bo v šoli in digovoru. Obiskal bom proti koncu ad- jaškem domu skoraj običajen šolski dan.
venta, če bodo le razmere dopuščale. JASLICE

Za jaslice v Črničah je letos na vrsti
SPLETNO PREDAVANJE
Zelo priporočam. Koristno, brezplač- naselje Črniče. V Kamnjah so na vrsti
no. V četrtek, 2. 12. (Ne)moč star- birmanci z družinami. Lepo bo, če se
šev pri vzgoji v času širitve družab- boste med seboj spodbudili in dogonih omrežij. Povezava za prijavo je na vorili. Tudi v podružničnih cerkvah se
povežite in poskrbite.
spletni strani.

DAN ODPRTIH VRAT
Škofijska gimnazija Vipava vabi učen- »Domača naloga«
ce, njihove starše in druge zaintere- Vpeljemo molitev angel Gospodov in kratsirane na dan odprtih vrat, ki bo v ko adventno domače bogoslužje vsak dan.
soboto, 11. 12., z začetkom ob 9.00.
Preko povezav, ki bodo objavljene

ANGEL GOSPODOV IN DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE

Primerno je, da imamo zraven adventnega venca posodico z blagoslovljeno vodo, s
katero se na začetku pokrižamo. Molitev vodi eden od odraslih.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen
Angel Gospodov je oznanil Mariji –
In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija …, Sveta Marija …
Glej, dekla sem Gospodova –
Zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija …, Sveta Marija …
In Beseda je meso postala –
In med nami prebivala.
Zdrava Marija …, Sveta Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!
Molimo!
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj
in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji
k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
V adventnem koledarju je za vsak dan na vrhu strani naveden odlomek iz evangelija. Že prej ga poiščemo v Svetem pismu, nekdo ga prebere na glas.
Dobri Bog, tvoja družina smo in ti si naš Oče. Prisluhni našim prošnjam in jih sprejmi:
Vsak lahko pove svojo prošnjo, vsi pa odgovarjamo »Prosimo te, usliši nas!«

Bogoslužje sklenemo z molitvijo očenaš ali sveti angel. Lahko tudi zapojemo.

