Bogoslužje:
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, 13. 12,

KAMNJE ob 19.00

torek, 14. 12.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 15. 12,

MALOVŠE ob 19.00

Lucija,
devica in mučenka

Janez od Križa,
duhovnik, cerkveni učitelj
Antonija, Krizina in druge
drinske mučenke

četrtek 16. 12.,

Adelajda (Adela), kraljica;
začetek božične
devetdnevnice

za vse †† Podgornik, Vrtovin 21b
za vse †† Brecelj in Bratina, Vrtovin 55
za †† Stanka in Angelo Rebek, Malovše
v Šempetru:
za vse žive in †† duhovnike in redovnice črniške župnije, p. n. dar.

KAMNJE ob 19.00 (devetdnevnica)
za † Venčeslava Lozarja, Vrtovin 112
v Šempetru:
za †† brata in sestro, Skrilje 36

petek, 17. 12.,

ČRNIČE ob 19.00 (devetdnevnica)

sobota, 18. 12.,

v Šempetru:
V čast Materi Božji za zdravje, p. n. darovalca
ČRNIČE adventna spoved od 16.00 do 17.30 (Joško Tomažič)

Viviana,
opatinja

za † Ivana in †† starše Leban in Kosovel, Črniče 79

Gatijan,
misijonar

KAMNJE ob 19.00 (devetdnevnica)
za † Vinka Bratina, Skrilje 37
v Šempetru:
Za †† starše Rebek in Čermelj, p. n. Gojače 36

ČETRTA ADVENTNA
NEDELJA,
19. 12.,

KAMNJE ob 7.30

Urban V.,
papež

ČRNIČE ob 9.00

(pri vseh devetdnevnica, luč iz Betlehema)

za župnijo

KAMNJE adventna spoved od 9.00 in še med mašo (br. Miro)
za † Danila Cigoja in vse †† iz družine Rogelj, Malovše 37

KAMNJE ob 10.30

za zdravje in vse pokojne, Kamnje 2b
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
ČRNIČE adventna spoved od 16.00 do 17.30 (Joško Tomažič)
v Šempetru: za duše v vicah, p. n. darovalca
Mašne namene v Šempetru g. Aleksander Lestan daruje vsak dan ob 8. uri.
Naročite jih lahko tudi na določen datum, sedaj za mesec januar.
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HUJŠANJE – Prijateljici blondinki se pogovarjata: »Zdravnik mi je svetoval, da dva tedna živim le
na jabolkih.« Druga: »Kaj pa, če padeš dol?«

Ostalo bo le žito
Znova vas povabim k skupni pripravi, k devetdnevnici. Lani
nismo mogli. Je bilo na daljavo. Bilo je lepo, a nekaj je manjOn vas
kalo. Pot.
bo krstil
Ko gremo od doma, na pot k bogoslužju, je to zelo močno
s Svetim
znamenje. Tudi če je naglica, tudi če smo živčni in se skregaDuhom in mo. Spreobrnili se bomo, ko bomo šli ven iz svojega in začeli
ognjem.
upoštevati drugega. Bogoslužje, petje, simboli nas potegnejo
Velnico
iz našega malega sveta in vpletejo v večjo zgodbo. Gospod jo
ima v roki,
želi pisati skupaj z tabo prav zdaj. Ko greš na pot, lahko sreda bo počaš Boga. To je podoba semena, ki pusti vse in gre v zemljo.
čistil svoje
Na videz brez potrebe. Kakor pot k bogoslužju.
mlatišče
Ljudje so Janeza vprašali: »Kaj naj storimo?« Ni jim naložil
in spravil
nobene
pobožne vaje. Ni jim rekel: »Več molite.« Rekel jim
žito v svoje:
»Najprej
se odpovejte svoji volji. V svoje najprej vključite
jo kaščo,
drugega.« To je začetek na poti vere. To je
pleve pa
največ, kar ljudje zmoremo narediti s pomosežgal z
neugačjo Božje iskrice, ki je položena v nas.
sljivim
»Velnico ima roki …« Na koncu bo ostalo le
ognjem.
žito, slama bo zgorela. Žito pa pomeni tisto,
Lk 3,16–17
kar se bo darovalo za druge. Slama je videz,
na katerem tako gradimo. Žito pa je ustvarjeno, da hrani drugega. Zato gre v zemljo.
Prav zdaj je čas, ko lahko nekaj naredimo
za drugega. Zdaj, ko so nas razmere naredile
tako samozadostne. Ko se toliko vrtimo okoli
svoje volje. Sedaj se lahko preprosto odpoOdlomki Božje
vemo gledanju v svoj popek in damo prostor
besede
drugemu. To je tisto, kar bo šlo skozi ogenj
na naslednjo
nedeljo
in bo na koncu edino ostalo.
Mih 5,1–4
Heb 10,5–10
Lk 1,39–45

župnik

BOŽIČNA
DEVETDNEVNICA
je najlepša priprava
na Jezusovo rojstvo.
Začnemo v četrtek.
Še prav posebej vabim družine z otroki, tudi sami otroci.
Skupaj bomo prepevali. Otroci vsakič
dobite kakšno ovco, pastirja …. Letos
bo vsak otrok na kraju jaslic prižgal
svojo svečo.
V tem času bo bogoslužje izmenjaje
samo v obeh župnijskih cerkvah, da bo
več prostora.
Ali si upaš devet dni vsak dan priti k
maši za Jezusa? In tako pripraviti svoje srce na njegovo rojstvo? Saj kot je
rekel Angelus Silesius: »Tudi če bi bilo
Dete v Betlehemu tisočkrat rojeno, če
ni v mojem srcu, je vse izgubljeno.«
KVIZ: SKUPAJ POSTAVLJAMO JASLICE
S POZNAVANJEM BOŽIČNIH SIMBOLOV
Otroci ste tudi letos vabljeni k sodelovanju v kvizu božične devetdnevnice,
ki se začne v četrtek, 16. decembra.
Na spletni strani bo vsak dan devetdnevnice že zjutraj zgodba in zastavljeno vprašanje. Zapomni si: začnemo v četrtek! Sodeluješ tako, da vsak
dan napišeš odgovor na listek skupaj s
svojimi podatki (ime, priimek, razred,
kraj) in ga prineseš zvečer v cerkev v
zato namenjeno škatlo.
Otroci ste med devetdnevnico vabljeni
v prve klopi. V cerkvi, kjer bodo jaslice, bodo sveče – simbol Jezusove
luči ljubezni. Več kot vas bo, bolj bo
razsvetljen prostor za Jezusa. Prideš
spredaj, oddaš listek
z odgovorom, vzameš svečo, jo prvi
dan podpišeš in prižgeš. Vsak dan potem
poiščeš svojo svečo
in jo prižgeš. Večkrat
kot boš pri maši, bolj

bo tvoja sveča izgorela, tvoje srce pa
bo svetlejše. Na koncu devetdnevnice
boš svečo odnesel domov in jo prižgal
v domačih jaslicah. Seveda pa vsak
dan dobiš tudi ovčko za v jaslice.
OTROCI
Ta teden je adventna spoved za otroke ob istih urah, kot imajo skupine verouk. Poskrbite za dobro pripravo na
spoved. Za 2. in 3. razred ter prvoobhajance bo reden verouk.
ADVENTNA SPOVED
Bo v soboto in nedeljo.
V Črničah bo spovedoval g. Joško Tomažič v
soboto in nedeljo, obakrat od 16.00 do 17.30
in še dlje, če bo treba.
V Kamnjah bo spovedoval br. Miro Pavšek iz Križa od 9.00 do maše in še
med mašo, če bo treba.
LISTKI – tudi letos vnaprej odtrgajte
listek z uro. Tako vam ne bo treba stati v vrsti. Zaradi razmer bo spoved v
zakristiji (v Kamnjah do maše, potem
v spovednici). Vzemimo to kot priložnost, da lahko tudi spoved postane
še bolj osebna.
V Logu bo spovedovanje v sredo, 22.
decembra, dopoldne in popoldne.
LUČ IZ BETLEHEMA
Skavti sporočajo, da bodo Betlehemsko luč delili na 4. adventno nedeljo
po vseh svetih mašah. Zahvaljujejo se
za prostovoljne darove. Lahko s seboj
prinesete tudi svečo ali samo vložek
od prej. Priporočeni dar za svečo: 1,7€
oz. za mali vložek 0,9€. Nekaj časa bo
plamen na voljo v cerkvi.
ADVENTNI SIMBOLI
Na gode mučenke sv. Lucije je marsikje navada, da posejemo semena žita.
Mučenke so razodele novo življenje, ki

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 227,55, v Kamnjah
300,80 evra.
Ob pogrebu Milke Kandus ste namesto
cvetja za vrtovinsko cerkev darovali 520
evrov. Hvala svojcem in darovalcem.
Naročniki Družine in Ognjišča boste dobili položnice na dom. Darove za uporabo župnijskih zemljišč lahko prinesete
osebno, najbolje kar že napisano, da je
STREŽNIKI
manj sitnosti.
Ste spet prejeli razpored. Naredite dobro delo za vso žu- Hvala za darovano bero za župnika!
pnijsko skupnost in pridite polepšat
MOLITVE OTROK
bogoslužje.
Bog, hvala ti za kruh, solato in meso.
Bog, hvala, da doma mi lačni nismo,
JOŽEFOVA POT DO JASLIC
Na spletni strani najdete povezavo do ter da vsakič znova po svežem kruhu
dnevnega pričevanja v letošnji adven- zadiši.
***
tni pripravi.
Bog blagoslovi to hrano.
zahvaljujemo se ti za to jed.
JASLICE
Priložnost, da se v teh časih pokliče- ***
mo in pogovarjamo. Potrudite se v žu- Bog, hvala za to hrano,
ki jo imamo.
pnijski cerkvi in na podružnicah.
Hvala, ker nas rad imaš
in nam blagoslove daš.
G. ALEKSANDER LESTAN
vas vse pozdravlja. Njegov naslov, če ***
mu boste poslali voščilo: Petrov dom, Bog, hvala za to hrano,
Cesta prekomorskih brigad 22, 5290 ki jo imamo.
Šempeter. Telefonska številka 041 Hvala, ker nas rad imaš
507 158 ali 05 901 91 73 (tudi njegova in nam blagoslove daš.
neposredna številka).

ga prinese Kristus. Zdi se, da je seme
za nekaj časa izgubljeno v zemlji. Zdi
se, da se je mlado življenje končalo
prezgodaj. Advent nas uči gledati z
očmi vere. Bog deluje
»pod zemljo«, potem ko
smo bili pripravljeni svoje življenje spremeniti v
dar.

DAR ZA OKRASITEV
V obeh župnijskih cerkvah lahko v poseben nabiralnik prispevate svoj dar
za praznično okrasitev cerkve.
SPLETNA STRAN
Nekateri imate težave pri prikazu župnijske spletne strani (čudni znaki).
Uporabite na tipkovnici ukaz Ctrl +
F5, ki naloži v spomin svežo različico.
Iščem še koga, ki je pripravljen sodelovati in pomagati pri urejanju spletne
strani.

»Domača naloga«
Vztrajajmo pri molitvi Angel Gospodov
vsak dan. Na sv. Lucijo posejmo pšenico na toplo v zemljo.

