Nameni svetih maš:
ponedeljek,8. 12.,
BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE

KAMNJE ob 18.30
za †† Marijo in Jožefa
Možina, Vrtovin 17a
OD 18.00 MOŽNOST ZA SPOVED

7. decembra 2014

Valerija,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za †† Marijo in Alberta
Kosovela, Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. darovalcev

sreda, 10. 12.,
Evlalija,
devica in mučenka

SKRILJE ob 18.30
za † Alojza Rustja,
Skrilje 60, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za †† starše Rafaela in Vido
Krkoč, p. n. Malovše 24

torek, 9. 12.,

druga adventna nedelja

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marico in Lenarta
Čermelja, p. n. Gojače 8
št. 49

Kako malo je potrebno

TIHA ADORACIJA OD MED 21.IN 22. URO

četrtek, 11. 12.,
Damaz I.,
papež

KAMNJE ob 18.30
v čast Svetemu Duhu,
Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 18.00
za †† Rada in Štefana Hvaliča,
p. n. Črniče 1b

petek, 12. 12.,

VRTOVIN ob 18.30
v čast Brezmadežni,
Vrtovin 10c

RAVNE ob 18.00
za † Franca Košuta,
30. dan

sobota, 13.12.,

SKRILJE ob 8.00
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 36

ČRNIČE ob 18.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, Črniče 12

Finian,
opat

Lucija,
devica in mučenka

nedelja, 14. 12.
VRTOVIN ob 7.30
DRUGA ADVENTNA za vse ††, Vrtovin 24
NEDELJA,
Janez od Križa,
ADVENTNA SPOVED OD 9.30
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 10.30
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35

ČRNIČE ob 9.00
za † Vidota Kodriča,
p. n. Črniče 79
za župnijo

ADVENTNI VEČERI 2014, v škofijski gimnaziji Vipava ob 20. uri
Ob obletnici začetka prve svetovne vojne tema: FRONTE

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano
pri preroku Izaiju:
»Glej, pošiljam
svojega glasnika
pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v
puščavi: Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove
steze!«
Tako je nastopil
Janez Krstnik v
puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K
njemu je prihajala
vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali
so se mu krstiti
v reki Jordan in
priznavali svoje
grehe.(Mr 1,1–5)

četrtek, 11. decembra:
p. dr. Viljem Lovše, DEMONI ME HOČEJO LOČITI OD BOGA

 Za konec
KAPLJICE – Nono mora pred jedjo jemati zdravilne kapljice in se pri tem kremži. Vnuk ga gleda in vpraša:
»Nono, zakaj moraš vsak dan jemati te slabe kapljice?«
»Hja, to je pa zato, ker sem prej zlil vase preveč dobrih kapljic.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 3. adventno nedeljo
1. berilo: Iz 61, 1–2.10–11
2. berilo: 1 Tes 5,16–24
evangelij: Jn 1,6–8.19–28

Nekdo mi je v tem tednu povedal, kako lepo so se imeli, ko je
oče zvečer odklopil glavno stikalo za elektriko. Tisti večer so
se odpravili v puščavo k Janezu Krstniku. V njegovem času so
hodili v puščavo k Jordanu, danes lahko gremo v puščavo, potem ko izklopimo »večerno elektriko«. Kako malo je potrebno,
da smo lahko srečni.
Adventni venec nas v teh dneh spominja tudi na odprtino vodnjaka sredi puščave. Sveče na robu te odprtine nas spomnijo
na stražo, ki naj bi jo postavili na robove življenja. Ko prižgeš svečo, se spomni, da potrebuješ drugačno luč, potrebuješ Janeza Krstnika. Potrebuješ preroka, ki te budno opozori,
kaj vse želi pasti v tvoj vodnjak. Zelenje predstavlja življenje,
tisto golo življenje, ki ga zaznamo, ko nas na primer stisne
trpljenje, ko gre zares. Priti do vodnjaka v puščavi pomeni
priti do življenja. »Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet
pridobi, svoje življenje pa zapravi?« (Mr 8,36)
V letošnjem adventu želim s teboj deliti prelepo izkušnjo. Kaj
pomeni zares živeti, živeti danes na Božji način? Živeti pomeni
dati prostor. Janez Krstnik je pripravil prostor. Kakšen prostor? Prostor človeške grešnosti. Boga srečamo, ko ga srečamo kot Odrešenika. Zato gremo k adventni spovedi. K spovedi
grem ne le zato, da bom čist, grem zato, da me bo Kristus
lahko srečal. To je daleč bolj pomembno.
Ne moremo govoriti o grehu, ne da bi hkrati govorili o Odrešeniku. Le oboje skupaj je krščansko! Janez je ljudem jasno pokazal na greh in v isti sapi
na tistega, »ki je močnejši od
mene«. Pusti, da se v zakramentu spovedi razodene Božja moč.
Zato pripravo na spoved vedno
začni s pogovorom, nikoli sam.
Nikoli ne poskušaj sam videti
greha. Vedno hkrati glej na oba.
Spraševanje vesti ni analiza. Kakor Janez Krstnik poglej na Odre-

šenika in boš prav videl greh. Šele ko
ugasneš »elektriko«, ko umakneš svojo
moč, odkriješ, kaj vse v tvojem življenju ne deluje, česa vsega je preveč, kaj
vse te je oropalo golega in resničnega
življenja. Zakaj se jeziš na današnje
razmere in na drugega človeka? Zakaj
raje ne gledaš, kje ti Bog prav sredi te
puščave pripravlja vodnjak? Bog gleda
naprej, to je advent. Ti pa še vedno
gledaš nazaj … Zakaj?
Ravno jutrišnji praznik brezmadežnega spočetja je praznik razodetja Božje moči nad grehom. Bog vedno »misli
vnaprej«. Ko se pripravljaš na spoved,
vedno začni gledati naprej, šele nato
nazaj. Nehaj sam sebe analizirati. To
je prazna religioznost, ki z vero nima
skoraj nič skupnega. Bog te v zakramentu spovedi ne želi narediti popolnega, želi te narediti »živega«. Kristus je
prišel k Jordanu, kjer je človek priznal
svojo nemoč; Kristus se ni mogel pojaviti v templju, v šoli, med učenjaki,
med »popolnimi« religioznimi voditelji.
Tudi danes bo lahko prišel le, ko mu boš
pripravil prostor človeške grešnosti.
Šele ko človek na koncu prizna, da ni
močan, ga največkrat Bog zares lahko
sreča. Zakaj bi čakal, da to naredi bolezen, trpljenje, poraz? V zakramentu ti
to ponuja že prej, z veliko manj bolečine. Povsem zastonj ti daje to, kar je
zastonj dal Brezmadežni že na začetku
njenega življenja.
»Bog,« je zaklical človek »zakaj nam
v življenju pošiljaš toliko trpljenja?«
»Trpljenje je cena za ljubezen,« mu je
razumevajoče odgovoril Bog in nadaljeval: »trpljenje poglablja tvojo posodo.
V tvojem vodnjaku je spravljeno veliko
trpljenja. Vedi, da vodnjak lahko sprejme prav toliko in še veliko več sreče.«
župnik

PRAZNIK BREZMADEŽNE
Sredi adventa zelo lep in pomenljiv slovesni praznik. Vabljeni k sveti maši v ponedeljek zvečer.
ADVENTNA SIMBOLIKA
Med velikimi in lepimi škatlami v božičnih jaslih lahko poiščete drobne in
nebleščeče zavite lističe z majhnimi
adventnimi spodbudami in jih odnesete domov. Največ jih je z mislimi papeža Frančiška. Namenjene so družinam.
Vendar vsi prihajamo iz družine, zato
jih lahko zame vsak, kdor želi. Predstavljajo semena žita, ki jih običajno
kot okras sejemo za prihajajoče jaslice.
Sejmo drobna, na videz nemočna semena. »Božje kraljestvo je kakor gorčično zrno …«
Družine, ki bi želele nekaj več, lahko
vzamete daljšo adventno družinsko
vajo, v kateri sodelujejo
tudi otroci. Vaje so v ovojnicah ali pa jih natisnete s
spletne strani.
MLADINSKO SREČANJE Z GOSTJAMI
V petek ob 20. uri kot običajno mladinsko srečanje. V petek bodo med
nami gostje, Nina Mezinec in druga
dekleta, ki nam bodo v sliki in besedi predstavile svojo misijonsko pot v
Malavi. Tako bomo zvedeli, kaj so tam
naredile z darovi, ki so jih zbrale tudi v
naši župniji.
MOŽNOST TIHE
VEČERNE ADORACIJE
V sredo vabljeni k
večernemu češčenju
od 21. do 22. ure (za
obe župniji) v Črničah.
V adventu se izogibamo drugim
večerni dejavnostim. Češčenje bo v
tišini, lahko pridete in odidete kadar
koli. Potrebujemo tihoto. Pridite in si
odpočijte v njegovi navzočnosti.

ADVENTNA SPOVED V KAMNJAH
V nedeljo bo od 9.30 dalje in še
med sveto mašo v Kamnjah spovedoval br. kapucin iz Vipavskega Križa.
V Črničah se veselimo nove spovednice
skupaj s preobleko zadnjega dela cerkve
in prostorom za tiskovine. Potrebno bo
zbrati še nekaj dodatnih sredstev. Kdor
more, povabljen, da po svojih močeh
daruje za pokritje stroškov.
Adventna spoved v Črničah bo 20. in
21. decembra.
DAN ODPRTIH VRAT
Na Škofijski gimnaziji Vipava bo v soboto, 13. decembra, dan odprtih vrat.
Program se bo začel ob 9. uri. Skušali
bodo predstaviti, kakšne so možnosti
šolanja in kakšno vzdušje vlada. Posebna zanimivost bo, da bodo obiskovalci lahko spremljali pouk v razredih.
Lahko si bodo ogledali tudi dijaški
dom. Lepo vabljeni vsi, še posebej
otroci, ki že izbirate srednjo šolo, in
vaši starši.
NABIRKA ZA DRUŽINE
Na nedeljo karitas smo pri nabirki za
družine v stiski zbrali in oddali: v Črničah 261,00 €, v Kamnjah 420,50 €.
Naj z Božjo močjo koristi!
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Alojza Rustja ste za skriljsko
cerkev namesto cvetja darovali 215 €.
Sorodniki se vsem zahvaljujejo!
JASLICE
v Črničah letos pripravljate župljani iz
Gojač, v Kamnjah jih postavljate prvoobhajanci skupaj s starši. Pohvala
vsem, ki se iskreno trudite za urejenost cerkva, in vsem, ki postavljate
jaslice tudi na podružnicah. Na Svetem Pavlu lahko postavite preproste
jaslice v naravi, v okolici cerkve.

VERSKI TISK

Kolikor morete, lahko poravnate naročnine
na verski tisk in bero. Znesek naročnine
lahko poravnate tudi v dveh ali več obrokih: Ognjišče 28,50; Družina 93,60 (če
plačamo do konca januarja); Mavrica 37;
Magnificat 55,80; Božje okolje 26,40
Prijatelj 11,70; Misijonska obzorja 9;
Beseda med nami 20,40; Cerkev danes 35,40; Naša luč 26,95; Mohorjeva
družba (šest trdo vezanih knjig) 45 €.

ŠE NEKAJ POVZETIH MISLI
dr. Zdenke Zalokar Divjak
s predavanj za starše
Koliko starega otroka lahko
pustimo, da je nekaj časa
sam doma? Že od približno
6. leta naprej je prav, da
ga kdaj pustimo samega. Ko je sam,
se bo organiziral precej drugače, kot
če smo z njim doma. Zaznal bo, da
mu zaupamo odgovornost. Naš strah
je lahko tudi ovira, da bi se pravočasno sprožil mehanizem odgovornosti.
Otrok si mora znati izboriti mesto!
Moramo mu dati vednost, da zmore,
zna. Kadar starši še naprej prevzemajo naloge, ki jih je otrok sposoben
opraviti sam, naredijo otroka odvisnega od pomoči in nesamostojnega za življenje. Noben drug narod v
Evropi dokazano nima tako poznega
osamosvajanja.
Otroku ne smemo vsega kupiti! Ne
zato, ker ne bi hoteli – gre za princip
– otrok ne sme vsega dobiti, ker tudi
v življenju ne bo tako, da bi vse dobil.
Moramo reči: NE (brez razlage)!
Otrok naj bi šel spat ob 20h iz dveh
razlogov: 1. ker je dobro za duševni razvoj, hormon rasti, domišljijski svet ...;
2. Večer je za partnerja! Naložba v ta
odnos je naložba v otroka.

