Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo,
da izpolnjujete PCT, otroci in dijaki nad 12 let samo izjava/list o samotestiranju
(velja tudi petkov test). V cerkvi poskrbimo za razdaljo 1,5 m.

ponedeljek, 6. 12,
Nikolaj (Miklavž),
škof

KAMNJE ob 19.00

v dober namen, Skrilje 91c
v Šempetru:
za †† urednike in sodelavce Družine, Kamnje 33

torek, 7. 12.,

Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

sreda, 8. 12,
Brezmadežno
spočetje Device
Marije

VRTOVIN ob 19.00

za † Edvarda Majnika, Vrtovin 65, 30. dan
v Šempetru:
za †† Lozar, Vrtovin 124, p. n. Vrtovin 48
ČRNIČE ob 18.00
od 17.30 možnost za spoved
za † Ivano Podgornik, Gojače 30, 8. dan

KAMNJE ob 19.00

za † Jožeta Šateja, Vrtovin 80
v Šempetru:
v zahvalo za življenje, p. n. darovalca

četrtek 9. 12.,

KAMNJE ob 19.00

Valerija,
mučenka

za †† Ivano in Mileno Goljevšček, Vrtovin 127a
v Šempetru:
za † Danilo in vse †† Podgornik in Volčič, Črniče 12

petek, 10. 12.,

ČRNIČE ob 19.00

Evlalija,
mučenka

za † Lenarta in †† starše Čermelj, Gojače 36
v Šempetru:
za †† Krkoč in Bavec

sobota, 11. 12.,

SKRILJE ob 8.00

Damaz I.,
papež

za † Zdravka Rustja, Skrilje 71c
v Šempetru:
za † Fani Pahor, Skrilje

ni večernic na Zoomu

TRETJA ADVENTNA
NEDELJA,
12. 12.,

VRTOVIN ob 7.30

Devica Marija iz Guadalupe

za † Danila Cigoja in vse †† iz družine Rogelj, Malovše 37

za † Milko Kandus, Vrtovin 61, 8. dan

ČRNIČE ob 9.00

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
v Šempetru: za †† Ličen in Bovcon, p. n. Gojače 30
Mašne namene v Šempetru g. Aleksander Lestan daruje vsak dan ob 8. uri.
Naročite jih lahko tudi na določen datum.
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CEPLJENJE – »Mojega otroka ne boste cepili!« Magda, 77 let, o sinu Zvonku 50 let.

Angel Gospodov
Enemu od vidcev so romarji naročili: »Prinesi pozdrave naše
Mariji, reci ji, da jo pozdravljamo.« Kasneje jim je prinesel
Marijin odgovor: »Vedno ko molite Angel Gospodov, me poz»Glas
vpijočega dravite.«
Še vedno mislimo, da je Bog in nebesa nekje daleč. Da je
v puščavi:
Marija
nekje daleč. Zvonjenje zjutraj, opoldne in zvečer je
Pripravite
spomin,
da je Bog že prišel, da je že človek. Naši predniki niso
Gospodovo pot, brskali po novicah in so se vsak dan trikrat spomnili na temeljzravnajte no novico. Bog zdaj ni več daleč. Iz tega so zmogli živeti. Tudi
njegove
ko je prišlo razočaranje. Toda blizu je, ko lahko živi z nami. In
steze!
kje? Tam, kjer delamo, spimo, se hranimo … Marija se mu je
Vsaka do- odprla tam (ne vtemplju). In začel je živeti tam.
lina naj se
Kristjani razvažamo otroke k verouku, vložimo veliko časa,
napolni in ko je treba izpeljati praznovanje krsta, obhajila, birme, privsaka gora nesemo k blagoslovu religiozne predmete. Na isti »zemlji«
in hrib naj pa nas je sram, da bi se ustavili in glasno zmolili. Potem pa
se zniža.
se jezimo na prišleke, ki jih ni sram vpeljevati muslimanske
Kar je
navade. Ni nas sram spuščati v svoj
krivo, naj
dom poganske navade, ki jih ponujabo ravno
jo trgovci. Kako to, da že mi krščeni
in razkokar glasno in z otroci govorimo o bopana pota
žičku? Tudi iz Miklavža počasi delamo
naj bodo
maskoto.
In nas kar ni sram, da so
gladka.«
nam
ukradli
zlato naložbo, krščanske
Lk 3,4–5
simbole in vsakdanje navade.
Zvonjenje in Angel Gospodov »sredi dela, hranjenja, počivanja, prevaOdlomki Božje
žanja …« Tam nas spomni, na kašen
besede
na naslednjo
način Bog lahko pride in je blizu. Vsanedeljo
kič ponovimo »Zgodi se mi, po tvoji
Sof 3,14–18
besedi.« Ko mu dovolim, da lahko naFlp 4,4–7
redi »po njegovo« in ne »po moje«.
Lk 3,10–18

Tudi danes prihaja enako v zmedo in
od zunaj osvetljeno temo.
Mar še vedno ne verjameš, da se
stvari pri tebi lahko spremenijo?!
Treba je preprosto začeti in prestopiti Jordan. To je oznanjal Janez
Krstnik. Najprej je ljudi poslal na
pogansko stran Jordana, potem pa
klical, naj stopijo v reko. Pozabili so,
da so že prišli v obljubljeno deželo,
živijo pa jot da bi bili še vedno tam.
Mi pa smo danes pozabili, da nam je
bila ta dežela že dana in smo se je
začeli sramovati.
Če ti to pisanje vzbuja občutke
krivde, se zaradi tega ne boš spremenil. Vzbujanje krivde ni še nikogar
spreobrnilo. Krivdo čutiš, dokler si
na oni strani in gledaš čez. Le začeti
je treba. Le stopiti v vodo. »Vsaka
dolina naj se napolni in …« A li še
vedno čakaš, da bodo začeli drugi in
ne ti?
župnik

ANGEL GOSPODOV
Zagrabimo advent s konkretno navado,
vpeljimo v osebni in skupni dnevi red
preprosto molitvijo Angel Gospodov …
MIKLAVŽ
Letos zaradi nevarnosti širjenja virusa spet ne bo prišel obiskat otroke v cerkev,
ampak jih bo toliko bolj z
ljubeznijo obiskal ponoči doma. Je pa
tudi Miklavž vesel, kadar vidi, da otroci
pridejo v cerkev in sodelujejo pri maši.
PRAZNIK BREZMADEŽNE
v sredo lep in pomemben Marijin praznik, vabljeni k bogoslužju.
ADVENTNI SIMBOLI
Ta teden poiščite nekaj češnjevih ali
drugih vejic in jih doma posadite v ze-

mljo, morda bodo pognale novo življenje … Simbol adventnega časa, v katerem se učimo čakati, upati, kar se ne
vidi, zaupati v korenine, ki niso vidne …
Za naslednji teden pa pripravite pšenično zrnje.
OTROCI
Ta teden je še reden verouk, potem
priprava s sveto spovedjo in devetdnevnico. Vabim vas, da sestavite
svojo molitev pri jedi in jo pošljete.
STREŽNIKI
Lepo vabim, da se zopet pridružite
tudi strežniki, ki ste opustili svoje služenje. Naredite dobro delo za vso župnijsko skupnost in pridite v adventu
tudi med tednom k sveti maši.
BRALCI
lepo je, če vas je več, ki prihajate brat
Božjo besedo. Pridite prostovoljno.
Počasi bomo spet uredili razpored in
vabljeni, da se vključite.
SKUPINA KRŠČANSKIH MOŽ
se dobivamo v Vipavskem Križu,
maša, molitev in pogovor na temo.
Moški potrebujemo svoj način izražanja vere in pogovora. Naslednje srečanje spet to soboto 11. 12. ob 20h.
Še posebno vabim očete vero učencev. Povej naprej. Prijava in info: skupina.mozje@gmail.com

JOŽEFOVA POT DO JASLIC
Na spletni strani najdete povezavo do
dnevnega pričevanja v letošnji adventni pripravi.
DAN ODPRTIH VRAT
Škofijska gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainteresirane na dan odprtih vrat, ki bo v
soboto, 11. 12., z začetkom ob 9.00.
Preko povezav, ki bodo objavljene na
www.sgv.si, boste lahko na daljavo

vstopili med dijake. Ta dan bo v šoli in DAR ZA OKRASITEV
dijaškem domu skoraj običajen šolski V obeh župnijskih cerkvah lahko v podan.
seben nabiralnik prispevate svoj dar za
praznično okrasitev cerkve.
NAROČNINE
Za prihodnje leto boste tudi naročnino HVALA
na Ognjišče plačali kar s položnico, ki za vaše darove. Zadnjo nedeljo ste
za potrebe Karitas darovali v Črničah
vam jo bodo poslali.
Poskrbite, da bo doma vsaj ena kr- 221,10, v Kamnjah 380,50 evra. Nabirko smo oddali naprej.
ščanska revija ali časopis.
Prejšnjo nedeljo za cerkev v Črničah
JASLICE
151,15, v Kamnjah 280,60 evra.
Za jaslice v Črničah je letos na vrsti Ob pogrebu Milke Vodopivec ste namesto
naselje Črniče. V Kamnjah jih bodo cvetja za vrtovinsko cerkev darovali 290
pripravili birmanci z družinami. Lepo evrov. Hvala svojcem in darovalcem.
bo, če se boste med seboj spodbudili
in dogovorili. Tudi v podružničnih cer- »Domača naloga«
kvah se povežite in poskrbite.
Vztrajajmo pri molitvi Angel Gospodov in
posadimo vejice, da bodo morda pognale
novo življenje.
ADVENT- ANGEL GOSPODOV PRI NAS DOMA

Primerno je, da imamo zraven adventnega venca posodico z blagoslovljeno vodo,
s katero se na začetku pokrižamo. Molitev vodi eden od odraslih. Tudi tisti, ki ste
doma sami, ob tej molitvi niste sami!

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!«
Sklenemo z molitvijo očenaš ali sveti angel. Lahko tudi zapojemo.

