Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 12,

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 6a

GOJAČE ob 18.00
za † Štefko Cigoj
Malovše 13

Lucija,
devica in mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Kosovel,
Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda vse †† Brankovič,
p. n. Črniče 78

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

SKRILJE ob 18.30
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 36

MALOVŠE ob 18.00
za † Slavico in Dorico Cigoj,
p. n. Malovše 1

četrtek, 15. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Ludvika in Danico
Antonič, Potoče 49

ČRNIČE ob 18.00
za † Jožka Vodopivca,
p. n. Črniče 69

petek, 16. 12.,

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9
veroučna maša - devetdnevnica

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

SKRILJE ob 8.00
za †† Jožko in starše Kobal,
Skrilje 38 (devetdnevnica)

ČRNIČE ob 18.00
za †† Janka in Angelo
Podgornik, p. n. Črniče 105
za zdravje, p. n. darovalca

Devica Marija
iz Guadalupa

torek, 13. 12.,

Antonija, Krizina
in druge drinske mučenke

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Adelajda (Adelina),
kraljica

sobota, 17. 12.,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Viviana,
opatinja

(devetdnevnica)
ADVENTNA SPOVED od 16.30

nedelja, 18. 12.,
ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Gatijan,
misijonar

KAMNJE ob 7.30
blagoslov kipcev Jezuščka za v jaslice
za † Alojza Bajca, Potoče 5, p. n. Vrtovin luč iz Betlehema
ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. Škrkovi
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Darino Lozar, Vrtovin 107, 30. dan
(praznovanje zakonskih jubilantov)

ČRNIČE
ADVENTNA SPOVED od 15. do 16. ure

tretja adventna nedelja

11. decembra 2016
št. 49/16

V času nosečnosti smo
Tisti čas je Janez v ječi slišal
o Kristusovih
delih in ga je po
svojih učencih,
ki jih je poslal k
njemu, vprašal:
»Ali si ti tisti,
ki mora priti,
ali naj čakamo drugega?«
Jezus jim je
odgovoril in
dejal: »Pojdite
in sporočite Janezu, kar slišite
in vidite:
slepi spregledujejo, hromi
hodijo, gobavi
so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi
vstajajo, ubogim se oznanja evangelij;
in blagor
tistemu, ki se
ne spotakne
nad menoj.«
(Mt 11,2–6)

 Za konec
PUBERTETA – »To je prav grozno, sin je vstopil v puberteto.« »Kako pa veš, da je ravno zdaj vstopil v
puberteto?« »Ja, nehal je spraševati, od kod je prišel, in noče povedati, kam gre.«
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

Odlomki Božje
besede na četrto
adventno nedeljo
1. berilo: Iz 7,10–14
2. berilo: Rim 1,1–7
evangelij: Mt 1,18–24

»Zate sem zemlja in ti si kmetovalec, vsej vame svoj glas, ti, ki
seješ samega sebe v naročje svoje matere.« Takole v božičnih
himnah sv. Efrem Sirski že v 4. stoletju odkriva globljo skrivnost
božiča. Božično žito danes kupimo kot okras. Kristjani pa ravno
v današnjem spremenjenem načinu življenja v njem lahko odkrivamo še nekaj več.
Pšenična zrna so zlasti po nekaterih sosednjih deželah povezali
z godom mučenke sv. Lucije. Rodila se je na Siciliji. Mati je z
njo rada hodila na grobove mučencev in ji pripovedovala njihove
zgodbe. Lucija je po njih vzljubila Jezusa in zahrepenela po novem Božjem življenju. Njen užaljeni snubec je dosegel, da jo je
sodnik ukazal onečastiti z bivanjem v javni hiši in jo ukloniti z mučenjem. Ni popustila in na koncu so jo usmrtili z obglavljenjem.
Pred smrtjo se je še utegnila nahraniti z evharistijo – novim žitom
in pri tem napovedala bližnjo smrt cesarja Dioklecijana ter konec preganjanja kristjanov. Prerokba se je uresničila. Nad njenim
grobom so postavili cerkev, ki še danes stoji.
Žitna zrna spričujejo mučeništvo, ki je razodetje novega življenja v Kristusu. Tudi on je umrl mlad. Zakaj ni živel dlje in naredil
še več dobrega? Ob rojstvu v Betlehemu (ime pomeni hiša kruha)
je postal žitno zrno. To nič ne koristi, dokler ni zmleto v moko za
kruh ali vsejano v zemljo, da bi se dalo v hrano.
Skozi oči velike noči lahko prav vidimo božič, in
ne obrnjeno. (Sveta Lucija je po izročilu dobila
nove, še lepše oči). Na Siciliji so sv. Lucijo začeli povezovati z žitom tudi po čudežu, ki se je
zgodil na njeno priprošnjo. V času hude suše
in lakote so goreče molili k svetnici, in na
njen god, 13. decembra, se je v pristanišču znašla neznana ladja, polna žita.
Jezus je sicer delal čudeže. (To je
dal sporočiti Janezu Krstniku). Čudeži so le znamenje tega, kar bomo
zares sprejeli. Vendar njegova Cerkev
ne bo čudežna, temveč mučeniška. Ro-

dil se je, da bi nam dal hrano za življenje,
ki bo ostalo. Seme se je dalo v zemljo in
v mlin, da bi Novorojeni zate postal evharistija. Hoče ti dati drugačno blaginjo.
Zato ne bodi prehitro razočaran nad
njegovo Cerkvijo, ki je njegovo telo. Advent naj bi bil čas, ko se učimo potrpežljivosti, ko ne dobimo vsega takoj. »Glejte,
poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje
in potrpežljivo čaka …« Janez Krstnik ali
pa samo njegovi učenci so se – kakor mi
– znašli v dvomu: »Ali si ti tisti, ki mora
priti, ali naj čakamo drugega?« Pričakovali so Mogočnega, Velikega, Uspešnega.
Prišel pa je kot pšenično zrno, ki se nam
je izročilo v roke.
Posejmo letos pšenična zrna v toplino
našega doma. Ob njih se skupaj učimo
čakati kot poljedelec, »dokler ne prejme
zgodnjega ali poznega dežja« (Jak 5,7).
Glejmo to umrlo žito. Naučili se bomo
gledati božično skrivnost skozi oči velike
noči. Glej to življenje, ki mora iti skozi
smrt, in počasi boš drugače gledal na
vse, kar se ti dogaja. Drugače boš gledal
tudi na današnji svet okoli tebe. Bog prihaja skozi nosečnost, zato ne prehitevaj.
župnik

M
VEROUK –SPOVED IN FILM
V tem tednu ni več rednega verouka, temveč
filmsko spovedna priprava
na božič. Od 4. razreda
naprej poskrbite za spoved. Imate več možnosti,
pridite v eno ali drugo župnijo:
ZA NIŽJE RAZREDE, 1. do 4. (5.):
v ponedeljek v Kamnjah ob 15.45
spoved v cerkvi, ob 16.15 ogled filma
do 17.00;
v torek v Črničah ob 17.00 samo
ogled filma do 17.45;
v četrtek v Črničah ob 15.00 ogled
filma do 15.45, potem spoved.

ZA VIŠJE RAZREDE ((5.) 6. do 9.):
v ponedeljek v Kamnjah ob 16.45 spoved v cerkvi, ob 17.00 ogled filma do maše;
v torek v Kamnjah ob 14.45 spoved v
cerkvi, ob 15.15 ogled filma do 16.45;
v četrtek v Črničah ob 16.00 spoved v
cerkvi, ob 16.30 ogled filma do maše;
V tednu pred božičem ne bo verouka,
prihajate k devetdnevnici.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
začne v petek.
Lepo vabljeni, da se kolikor morete, udeležite.
Tudi mlade družine in
otroci pridite, da bomo
poleg mnogih drugih
sodobnih obveznosti skupaj prosili za
blagoslov v vaših družinah.
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 župniji Kamnje obiskujem v soboto dopoldne, najprej v
Skriljah. Po dogovoru že v petek dopoldne in popoldne. Sporočite, koga
lahko še obiščem.
Lepo je, če med letom svojci sporočite, ko kdo odide v dom upokojencev
ali v bolnišnico, da jih lahko obiščem.
JUBILANTI
Župnijska karitas v nedeljo vabi letošnje zakonske jubilante k sveti
maši ob 10.30 in še
potem v župnijski dom.
Lepo vabljeni, tudi če morda niste
dobili pisnega vabila.

BLAGOSLOV ADVENTNIH
ZNAMENJ – JEZUŠČEK V JASLICAH
Na četrto adventno nedeljo
prinesimo v cerkev kipec
Jezuščka iz domačih jaslic,
kar nas bo spominjalo, da mu
je treba pripraviti prostor.
V jaslice ga bomo kot vedno položili na sveti večer.
LUČ IZ BETLEHEMA
V nedeljo, 18. 12., nam bodo skavti
prinesli luč miru iz Betlehema in po
mašah pomagali pri prižiganju sveč.
Vzeli boste lahko eko svečo, ki gori
tri dni, ali enodnevni vložek. Zbrane
darove skavti porabijo za stroške
akcije, za dobrodelne namene in
lastno delovanje.
MLADI
V petek je redno mladinsko srečanje
ob 20. uri.
ADVENTNA SPOVED
bo v Črničah v soboto od 16.30 in
še med sveto mašo ter v nedeljo
od 15. do 16. ure. Spovedoval bo g.
Joško Tomažič.
ADVENTNI VEČERI 2016
v četrtek, 15. 12., vabljeni na tretji adventni večer v avlo Škofijske
gimnazije Vipava ob 20. uri: mag.
Jernej Vrtovec in dr. Anton Jamnik bosta predstavila delo: Vloga
nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi
Slovenije.
OTROCI ZA OTROKE
Ob obisku Miklavža ste otroci v obeh
župnijah darovali za vrstnike v Etiopiji
124 €. Še vedno traja adventna akcija otroci za otroke, ko lahko dajete na
stran v šparovčke v adventnih koledarjih za otroke v misijonih. Naj se ne
ohladi večerna molitev ob adventnem
koledarju. Hvala vsem, ki ste letos
lepo pripravili obe miklavževanji!

»Zate sem zemlja in ti si kmetovalec,
vsej vame svoj glas,
ti, ki seješ samega sebe
v naročje svoje matere.«
***
V mesecu Kanonu (december-januar),
ki skriva seme pod zemljo,
je vzbrstel iz maternice
klas življenja.
V mesecu Nisanu (marec-april),
ko kali seme na zraku,
se je sam vsejal
snop v zemljo.
Požela in požrla ga je smrt v šeolu,
toda zdravilo življenja, kije bilo v
njem skrito,
ga je razparalo.
(...)
Iz naročja Device
je kot iz skale pognalo seme,
iz katerega je prišla letina.
(...)
Edini pravi Klas
je dal kruh,
nebeški kruh,
brezmejen.
(iz božičnih himn
cerkvenega očeta sv. Efrema Sirskega)

»Kruh življenja, je rekel Gospod, sem
prav jaz, ki sem se iz nebeških višin
spustil v nižine, da bi po meni svet
imel življenje. Oče je poslal mene,
breztelesno Besedo, in Marijino naročje me je sprejelo kot rodovitna
zemlja slastno pšenično zrno. In glej,
zdaj me duhovniki s svojimi rokami
prinašajo na oltarje. Aleluja!«
(darovanjski spev
v minoritskem bogoslužju)

