Bogoslužje:

ponedeljek, 14. 12.,
Janez od Križa,
duhovnik

KAMNJE ob 8.00
za † Dominika Batagelja,
p. n. darovalca

VRTOVIN ob 8.00
Antonija, Krizina in druge za †† Antona in Zoﬁjo
Černigoj, Vrtovin 37
drinske mučenke

torek, 15. 12.,

sreda, 16. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Adelajda,
kraljica

četrtek, 17. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Lazar iz Betanije

petek, 18. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Gatijan,
misijonar

sobota, 19. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Urban V.,
papež

nedelja, 20. 12.,
ČETRTA ADVENTNA
NEDELJA,
B. DEVETDNEVNICA

Amon, Zenon in tovariši,
vojaki, mučenci

SKRILJE ob 19.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9
ZAČETEK DEVEDNEVNICE

GOJAČE ob 18.00
za † Dorotejo Rebek,
p. n. darovalcev, Gojače

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše in strice Rebek,
p. n. Črniče 83

ČRNIČE ob 18.00
za † Stanislava Bratina,
30. dan

SKRILJE ob 8.00
za †† starše,
Skrilje 30

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča,
p. n. Črniče 24
ADVENTNA SPOVED od 16.30

KAMNJE ob 7.30
za † Alojza Bajca, Potoče 5

RAVNE ob 18.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko
p. n. Ravne 33

ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra, p. n. Črniče 70f
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† starše in sorodnike, Skrilje 37

V ČRNIČAH ADVENTNA SPOVED od 15. do 16. ure

Seznam svetih let od začetka:
1300: Bonifacij VIII.
1350: Klemen VI.
1390: razglasil Urban VI.,
vodil Bonifacij IX.
1400: Bonifacij IX.
1423: Martin V.
1450: Nikolaj V.
1475: razglasil Pavel II.,
vodil Sikst IV.
1500: Aleksander VI.

1525: Klemen VII.
1550: Pavel III.
1575: Gregorij XIII.
1600: Klemen VIII.
1625: Urban VIII.
1650: Inocenc X.
1675: Klemen X.
1700: odprl Inocenc XII.,
sklenil Klemen XI.
1725: Benedikt XIII.
1750: Benedikt XIV.

 Za konec

13. decembra 2015

št. 50/15

MALOVŠE ob 18.00
za † Danilo Lisjak,
8. dan

KAMNJE ob 19.00
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35
VRTOVIN ob 19.00
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11

tretja adventna nedelja

1775:
1825:
1875:
1900:
1925:
1933:
1950:
1975:
1983:
2000:
2015:

Klemen XIV.
Leon XII.
Pij IX.
Leon XIII.
Pij XI.
Pij XI.
Pij XII.
Pavel VI.
Janez Pavel II.
Janez Pavel II.
Frančišek

DARILO – Notranjemu ministru je grozila interpelacija. Hotel se je prikupiti policistom. Sklenil je, da za
božičnico vsi dobijo nove ure. Načelnik policije je ob predaji ves vesel rekel policistom: »S temi urami se
lahko tudi tuširate.« Kmalu nekdo vpraša: »In kje se odpreta vroča in hladna voda?«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Od kod veselje

Ker pa je ljudstvo živelo v
pričakovanju
in so se v srcu
vsi spraševali
o Janezu, če
ni morda on
Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz
vas krščujem
z vodo, pride
pa močnejši od mene,
in jaz nisem
vreden, da bi
mu odvezal
jermen njegovih sandal;
on vas bo
krstil s Svetim Duhom in
ognjem.
Lk 3.15–16

Odlomki Božje besede
na četrto adventno
nedeljo
1. berilo: Mih 5,1–4
2. berilo: Heb 10,5–10
evangelij: Lk 1,39–45

Blažena mati Terezija je pogosto govorila o veselju: »Zakaj,«
pravi, »je Bog blagoslovil delo v najrevnejših četrtih? Gotovo
ne zaradi kakršnih koli osebnostnih lastnosti, temveč zaradi veselja, ki ga izžarevajo sestre. Veselje je zelo nalezljivo:
zato,« pravi sestram, »bodite vedno polne veselja, ko greste
med uboge.«
Danes se je treba resno vprašati, zakaj mladi gredo težko za
Kristusom, ki živi v telesu Cerkve. Zakaj tudi drugi ne gredo
za nami? Ljudje nam marsikdaj dajo prav, vendar za nami
ne gredo. Morda nas Bog ne bo toliko vprašal, koliko smo bili
popolni. Morda se bo na koncu izkazalo, da več šteje veselje, s katerim smo za seboj potegnili še druge, kot pa količina
napak. »Veselje se kaže v očeh,« pravi mati Terezija, »javlja
se, ko govorimo in hodimo. Ne moremo ga zapirati v svojo
notranjost. Deluje navzven. Ko bodo ljudje v vaših očeh našli
to nenehno srečo, bodo razumeli, da so ljubljeni Božji otroci.«
Nedelja veselja (tretja adventna) me opominja, da se v pripravi na božič morda preveč ukvarjam sam s seboj. Postalo
je moderno, da v duhovnem življenju predvsem sprašujemo,
kakšen sem pred Bogom. Ves čas postavljamo v središče sebe
in naivno mislimo, da je to že kar krščansko. Lahko preveriš.
Veselje je lakmusov papir. Ali si »z Bogom« ali se le sam trudiš
»pred Bogom«. To seveda ne pomeni, da si vedno vesel, brez
težkih ur in dnevov. Pomeni pa, da za
seboj potegneš tudi druge.
In prav na to je ljudi spomnil Janez
Krstnik. »Kaj naj storimo?« so rekli. Od
»sebe« jih je usmeril »k drugemu«. Ni
jih vprašal, kakšno mnenje imajo, ampak kaj so pripravljeni narediti drugim.
Danes je moderno »imeti mnenje«,
vendar ostati sam. Naš narod se utaplja v mnenjih, vendar je samozadostnost največji požiralec veselja.

Od kod torej izvira veselje? Janez Krstnik ga je črpal iz posebne razpoke.
Ta nastane, ko odkriješ, da sam sebi
ne zadostuješ in si tudi nikoli ne boš.
Janez je vedel, da on ni Kristus. On
lahko le pripravi prostor, življenja pa
ne more dati. Sam pravi: »Kdor ima
nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa,
ki stoji in ga posluša, se srčno veseli
zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno« (Jn 3,29).
Želim ti, da bi odkril to razpoko. In
ko se boš dokončno odpovedal samozadostnosti, boš našel veselje.
župnik

JUBILEJNA VRATA
Danes ob 16.
uri vabljeni v Log na slovesno odprtje jubilejnega
leta in svetih vrat ob somaševanju z g. škofom Jurijem Bizjakom. Zberemo
se pred cerkvijo.

SVEČKA ZA DRUŽINE,
Vabljeni, da se pridružite molitveni
navezi in se nocoj, 13. 12. ob 21.
uri združimo v molitvi svetlega dela
rožnega venca. Ob tem prižgimo
svečko za družino in jo postavimo
na okensko polico.
Poleg oznanil lahko vzamete posebno zgibanko, v kateri so pregledno
predstavljena vprašanja pred nedeljskim referendumom. Na spletni
strani je nekaj povezav do video in
drugih vsebin, ki vam lahko pomagajo razbliniti nejasnosti. Udeležba na
referendumu in zavrnitev novele za
katoličane pomeni zavrnitev krščanstvu popolnoma nasprotne ideologije. Poleg aktivne udeležbe je potrebna goreča molitev, saj ne gre
le za politični ampak za duhovni boj.

Vabljeni na večer s pesmijo
in besedo, ki bo v ponedeljek, 14. 12., ob 19. uri v
kulturnem domu v Vipavi.
Sodelujejo MoPZ Vipava in
gostje pogovornega večera
Tone Kunstelj, dr. med.,
Iva Dimic in Frane Cukjati, dr. med.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V IVO
Ta teden se lahko vsako jutro ob 5.
uri povežete v molitvi rožnega venca
v živo za ohranitev družine iz kapele
Radia Ognjišče. Molitvi se bo kdaj pridružil tudi nadškof Zore.
Tudi sicer vas vabim, da ta teden posvetite svojo osebno in skupno molitev in morda tudi post v ta namen.
SPOVED IN FILM
ZA VEROUČENCE
V tem tednu ni več rednega verouka. Poskrbite za spoved. Pridite na
adventno ﬁlmski popoldan združen s spovedjo.
Več možnosti:
ZA NIŽJE RAZREDE, 1.
do 4. (5.):
v torek v Črničah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled ﬁlma do 17.45;
v sredo v Kamnjah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled ﬁlma do 17.45;
v četrtek v Kamnjah ob 16.00 samo
ogled ﬁlma do 17.15
ZA VIŠJE RAZREDE ((5.) 6. do 9.):
v torek v Kamnjah ob 15.00 spoved v
cerkvi, ob 15.30 ogled ﬁlma do 17.00;
v četrtek v Črničah ob 16.00 spoved v cerkvi, ob 16.30 ogled ﬁlma
do 17.45;
V tednu pred svetim večerom ne bo
verouka.
POPOTNE TORBE
Lepo jih sprejmite. Simbolično želijo prinesti svetoletni blagoslov skozi vrata
vašega doma. Torba tudi povezuje
družine posameznih veroučnih razredov.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Začne se v sredo. Vabljeni, da pridete, ko le morete. Da bo za mlajše družine z obveznostmi lažje, bo
sveta maša z devetdnevnico pol
ure kasneje, ob 19. uri.

STOPALA NAŠIH NAVAD
Letos bomo za simbol vzeli stopala. Vabljeni, da na papirnato stopalo, ki bo na voljo v cerkvi, napišete vsaj eno drobno krščansko
navado, ki jo želite doma vpeljati
ali jo še bolj zavestno živeti (nekaj
možnosti je napisnih na listu le
za pomoč). Na stopalo napišemo
navado s svojimi besedami. Med
devetdnevnico jih prinašamo v
cerkev na kraj, kjer bodo stale
jaslice. Primer navade je npr. to,
da z nožem pokrižamo nov hlebec
kruha, preden ga zarežemo. To
so drobne navade, ki pomagajo,
da se Jezusovo življenje uteleša v
naših vsakdanjih bojih. Ko veliko
razmišljamo o muslimanih, se lahko zamislimo, kako oni skrbijo za
drobne navade. Mi tega ne delamo
zaradi poudarka na zunanjosti,
ampak zaradi Boga, ki se je utelesil.

OBHAJANJE STAREJŠIH IN BOLNIH
v župniji Črniče v četrtek dopoldne. Začnemo v Gojačah ob 9. uri
v cerkvi, nato obiski v Malovšah,
Ravnah in Črničah.
V Kamnjah obiskujem v soboto
dopoldne, najprej v Skriljah.
Sporočite, koga lahko še obiščem.

ADVENTNA SPOVED
bo v soboto v Črničah od 16.30
in še med sveto mašo ter v nedeljo med 15. in 16. uro. Obakrat
bo spovedoval g. Joško Tomažič.

ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine je v
četrtek ob 19.30 v Kamnjah.
MLADI
se dobimo na srečanju v petek ob 20.
uri v Kamnjah.

MLADI – TURNEJA USMILJENJA
Mlade papež Frančišek v svetem letu
vabi k izkušnji usmiljenja, posebej v
molitvi in spovedi. V naši škoﬁji smo
zato povezali molitve mladih v »Turnejo
usmiljenja«. Pridružite se drugim mladim na etapah turneje, še zlasti, ko bo
v vaši bližini. Spremljajte nas na fb.
LUČ IZ BETLEHEMA
Skavti bodo v nedeljo prinesli luč
miru, prižgano v Betlehemu. Prebrali
bodo letošnjo poslanico in delili luč pri
vseh treh nedeljskih mašah. Kot vsako
leto darujete za svečo in dobrodelni
namen.

KRST OTROK
v Kamnjah bo na nedeljo svete družine
ob 14. uri. Starši, ki bi želeli krstiti, lahko računate na datum.
TERMIN ZA IZOLO
Poleti gremo spet v Izolo, skupne duhovne počitnice za mlade strežnike,
pevce in birmance, ter animatorje.
Starši lahko že sedaj računate na datum od 24. do 28. julija.

Praznovanje jubilantov Na nedeljo
svete družine, 27. 12. bomo v Kamnjah
praznovali letošnje zakonske jubilante.
Vsi, ki praznujete 10., 20., 25., 30., 40.
… obletnico poroke, vabljeni, da se to
nedeljo pridružite.
Za čistočo cerkve v Črničah so od
14. 12. do 27. 12. na vrsti številke od
69b do 78a Za jaslice in cerkev poskrbijo Malovše.

