Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 12,
Krispina (Pina)
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Rijavec in
Krašna, Potoče 46
miklavževanje, veroučna maša

torek, 6. 12.,

miklavževanje, veroučna maša

Nikolaj (Miklavž),
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožeta Mežnarjevega,
p. n. Vrtovin 123

ČRNIČE ob 18.00
za † Jasno Jenko in
vse †† Valič, Črniče 25

sreda, 7. 12.,
Ambrož,
škof in cerkveni učitelj

SKRILJE ob 18.30
za † Metodo Šuligoj,
Skrilje 70, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Cvetko Grljevič
in †† starše, Malovše 15

četrtek, 8. 12.,
Brezmadežno spočetje
Device Marije

KAMNJE ob 19.00
za † Albina Bratina,
Kamnje 29

petek, 9. 12.,
Valerija,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Danico Antonič,
p. n. Vrtovin 61

ČRNIČE ob 18.00
za † Adelo in vse †† Cigoj,
p. n. Malovše 30
V čast Materi Božji v
zahvalo
ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Krševan,
p. n. Črniče 69

sobota, 10. 12.,

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

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

Evlalija,
devica in mučenka

nedelja, 13. 12.,
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA,
Damaz I.,
papež

VRTOVIN ob 7.30
za vse †† Vrtovin 24

druga adventna nedelja

ČRNIČE ob 18.00
za pokojne
p. n. darovalcev

blagoslov žitnih zrn

ČRNIČE ob 9.00
za † Vidota Kodriča, p. n. Črniče 70
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
ADVENTNA SPOVED od 9.30
za † Milana Kugoniča, Potoče 18, 8. dan

 Za konec
ČEZ CESTO – Stara ženica potreplja mlajšega moškega po ramenih in ga vpraša: »Poslušajte, bi mi
lahko pomagali čez cesto?« »Seveda, gospa.« »No, zakaj pa ne greva?!« »Ja, gospa, na semaforju je
rdeča. Počakati morava na zeleno.« »Ah dajte no! Pri zeleni znam iti čez tudi sama.«ll
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
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Živa veja v vodi
»Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek vzcvete iz njegove korenine.« Takole Prerok Izaija napoveduje, kako se Bog
spušča v zemeljsko življenje. Vejica iz narave je simbol letošnje
druge adventne nedelje. Suha veja, ki ozeleni ali celo vzcveti se
pojavlja tako v Svetem pismu kot v življenju nekaterih svetnikov.
Prav na nedeljo letos goduje sv. Barbara. Na njen god ponekod
odrežejo češnjeve vejice in jih dajejo v vazo. Po pripovedovanju
se ji je na poti v temno ječo za obleko zataknila vejica. V kotu
ječe je Barbara našla del počene glinene vaze. Vanjo je dala na
pol suho vejico in ji dolila vode. Vzcvetela je na dan njene usmrtitve. Držala jo je v rokah in rekla: »Ta vejica je bila kot mrtva in
vendar je pognala novo življenje.«
Velikokrat se zdi, kakor da je vse umrlo, kakor da ni upanja. Človek se lahko zelo trudi, pa ne doživi spremembe. Tudi to adventno izkušnjo potrebujemo. Marsikdo je lahko imel lepa pričakovanja zase ali za svojo družino, pa ga nazadnje spremlja spoznanje,
kot da se je vse posušilo in ni ostalo sadov. Spet drugi rečejo:
»Saj je vseeno ali se trudiš ali ne, na koncu je isto.« Mnogi na ta
način zasujejo svoj vodnjak vere. Naredijo, kar je nujno in se raje
prepustijo toku.
Takim govori Janez Krstnik. Prvim je vzbujal upanje, drugim,
ki so se zanašali na svojo pravičnost, je spraševal vest. »Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: 'Abrahama imamo za očeta', kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov
obuditi Abrahamu otroke.« »Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj.« Suhe veje nas
spominjajo, da nismo mi vir življenja.
Življenje daje Bog.
(Mt 3,9–12)
Po legendi iz Jakobovega protoevangelija je tudi
Jožefova palica vzbrstela in pokazala, kdo naj bo
Marijin ženin. V starih božičnih podobah poleg njeOdlomki Božje besede
na tretjo adventno nedeljo
ga stoji veja z nekaj zelenimi poganjki. Tudi Jožef je
1. berilo: Iz 35,1–6a.10
sprejel to, da ni on dal življenja otroku. In vendar je bil
2. berilo: Jak 5,7–10
evangelij: Mt 11,2–11
prav zato še bolj oče. Staršem se je včasih težko upreti
»... kajti povem vam, da
more Bog iz teh
kamnov obuditi Abrahamu
otroke. Sekira
je že nastavljena drevesom na
korenino. Vsako
drevo, ki ne rodi
dobrega sadu,
bodo posekali
in vrgli v ogenj.
Jaz vas krščujem z vodo, da
bi se spreobrnili; toda on, ki
pride za menoj,
je močnejši od
mene in jaz nisem vreden, da
bi mu prinesel
sandale. On vas
bo krstil s Svetim Duhom in z
ognjem. Velnico ima v roki
in počistil bo
svoje mlatišče.
Svoje žito bo
spravil v kaščo,
pleve pa sežgal
z ognjem, ki ne
ugasne.«

skušnjavi, da bi imeli v rokah življenje svojih
otrok. Duhovnik se tudi lahko znajde v skušnjavi, da bi skušal sam s svojo sposobnostjo ljudem dajati vero. Vedno ko človek prevzame mesto Boga, kratko potegne človek.
Vzbrstela veja pa se pojavi že v četrti
Mojzesovi knjigi. Ko so se ljudje naveličali
in začeli godrnjati, Bog naroči, naj postavijo suhe palice v shodni šotor. »Palica tistega moža, ki ga izberem, bo ozelenela.
Tako odpravim od sebe godrnjanje, s katerim vaju nadlegujejo Izraelovi sinovi«
(4 Mz 17,20). Aronova palica, ki je ozelenela, je bila skupaj s ploščama desetih
zapovedi in posodico z mano spravljena
v skrinji zaveze.
Postavimo »nežive« zimske veje doma
v vodo. Naj nas v pripravi na božič spominjajo na krst, ki nam je preko vode dal
novo življenje Jezusa Kristusa. Pogled na
vejice naj nam v drugem tednu pomaga,
da se ne bomo naslanjali na zunanji videz
in trenutna notranja občutja. S sv. Barbaro jih postavimo v nepopolne, počene
glinene vaze naših medsebojnih odnosov. Postavimo jih v kot naših sodobnih
ječ, iz katerih ne moremo. In pustimo, da
Bog da življenje in toplino prav tam, kjer
se nam zdi nemogoče.
župnik

BLAGOSLOV ADVENTNIH
ZNAMENJ – ŽITO (PŠENICA)
Na tretjo adventno nedeljo bomo pri
maši blagoslovili žito (pšenično ali
drugo žitno zrnje). Če le morete, ga
prinesite s seboj, potem pa posejete
doma na toplem.
Novo žito boste kot
adventi simbol dali
v domače jaslice. To
znamenje nas v adventu povezuje pri
skupni pripravi.

DOBRODELNOST: SVETI MIKLAVŽ
bo obiskal otroke v
ponedeljek, na večer
pred svojim godom,
takoj po večerni maši
ob 18.00 in 18.30.
Veroučna maša bo
ta teden kar ta sveta
maša. V Kamnjah kot
do sedaj Miklavžu pri
pripravi daril pred mašo
pomagate starši. Sprejeli ga bodo
veroučenci 7. razreda s kratko igrico.
V Črničah prinese vsem za vse enako
simbolično darilo. Tudi v Črničah ga
boste pričakali s kratko igrico.
Otroci, vabljeni, da Miklavža posnemate pri dobroti do vaših vrstnikov.
Ob miklavževanju bomo v obeh župnijah zbirali za otroke v Etiopiji.
Škatla za vaše darove bo v cerkvi.
PRAZNIK BREZMADEŽNE
V četrtek obhajamo pomemben Marijin praznik
v adventu. Vabljeni (tudi
starši in otroci) k sveti
maši ob 18. ali 19. uri.
Pri sveti maši in po njej v
Kamnjah vabljeni na srečanje udeleženci romarskih duhovnih vaj, da
obnovimo povezanost in spomin.
MLADI
Vabljeni na redno mladinsko srečanje
v petek ob 20. uri.
ADVENTNA SPOVED
bo v Kamnjah prihodnjo nedeljo; od
9.30 dalje bo spovedoval br. Marjan
Potočnik iz Vipavskega Križa.
ADVENTNI VEČERI 2016
V četrtek, na praznik, ob 20. uri, vabljeni na drugi adventni večer v avlo
Škofijske gimnazije Vipava. Zakonca
Mojca in Severin Maﬃ bosta pred-

stavila zanimivo temo: Z Marijinimi sporočili v Fatimi zaznamovano stoletje.
JUBILANTI
Vsi, ki letos obhajate
10., 20., 25., 30. …
obletnico poroke, lepo
vabljeni na praznovanje v Kamnjah na 4.
adventno nedeljo, 18. decembra.
SESTRE BAJEC
S. Darinka in Pavla Bajec iz Skrilj
sta se sedaj preselili in živita v samostanu šolskih sester na Brezjah.
Veseli bosta kakšnega obiska.
Na spletni strani najdete povezavo
na pogovor s s. Pavlo v TV oddaji
pričevalci.
POVABILO JASLIČARJEM
Lepo vabljeni, da nadaljujete z lepim običajem postavljanja jaslic v
okolici cerkve svetega Pavla. Kraj,
kamor boste postavili svoje jaslice,
ali vprašanja sporočite Sonji Lozar
na 040 279 811.
DAN ODPRTIH VRAT
V soboto, 10. 12.,
pripravljajo na Škofijski gimnaziji Vipava dan odprtih vrat.
Namenjen je učencem višjih razredov osnovnih šol,
njihovim staršem in vsem drugim,
ki bi radi pobliže spoznali šolo, obiskali pouk in izvedeli kaj več o tem,
kako si na šoli prizadevajo za vzgojo in izobraževanje. Program se
bo pričel ob 9. uri, nato bo mogoče
obiskati in si ogledati dijaški dom.
Lepo vabljeni.

JASLICE V CERKVAH
Letos jih v Črničah postavljate župljani
podružnice Ravne, v Kamnjah družine
prvoobhajancev ob pomoči mladinske
skupine, na podružnicah pa poskrbite
in pri postavitvi sodelujete bodoči birmanci.
NAROČNINE
V župniji že lahko plačate naročnino ali
pa sami naročite po pošti.
• Družina 98,80 €, po 31. januarju
101,40 €
• Ognjišče 30,90 €
• Magnificat (spremljanje bogoslužja in
Božje besede skozi vse leto) 5,90 €
(posebna ponudba za tri mesece) ali
52,80 € za vse leto.
• Božje okolje (dvomesečnik) 26,40 €
• #najst – (sodobna revija za najstnike) 23,40
• Misijonska obzorja – 9 €
• Mohorjeva družba (šest trdo vezanih
knjig) – 46 €.
• & Mohorjev koledar – 17,50 €
ZEMLJIŠČA, MEŽNARJI
Lepo je, da poleg bere za duhovnika
držite navado in se spomnite tudi mežnarjev, ki vse leto skrbijo za cerkve.
Decembra in januarja lahko poravnate
tudi darove za uporabo zemljišč.
DELI JEZUSA
Na spletnih straneh pridi.com/delijezusa-3 lahko se lahko naročite na kratke
filme z adventno spodbudo za vsak dan.

