Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 12., KAMNJE ob 18.30 devetdnevnica
Gacijan,
misijonar

za † Silva Čermelja,
Potoče 6, 30. dan
od 18.00 možnost za spoved

torek, 19. 12.,
Urban V.,
papež

tretja adventna nedelja

GOJAČE ob 16.00
za †† Zdravka in Marijo
Vodopivec, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30 devetdnevnica ČRNIČE ob 17.30
za † Boženo Leban,
za žive in †† Koron,
p. n. Črniče 4
Vrtovin 11

17. decembra 2017
št. 51/17

od 18.00 možnost za spoved

sreda, 20. 12.,
Dominik,
opat
devica in mučenka
četrtek, 21. 12.,
Peter Kanizij,
duhovnik

SKRILJE ob 19.30 devetdnevnica
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 16.00
za † Danico Cigoj,
p. n. sorodnikov

KAMNJE ob 18.30 devetdnevnica
za † Albina Bratina,
Kamnje 29

ČRNIČE ob 17.30
za † Angela Volčiča,
8. dan
ni večerne adoracije

od 18.00 možnost za spoved

petek, 22. 12.,
Frančiška K. Cabrini,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30 devetdnevnica ČRNIČE ob 17.30
za † Stanka Gerželja,
za † Jožeta Vodopivca,
Vrtovin 115
p. n. Črniče 69
od 18.00 možnost za spoved

sobota, 23. 12.,
Janez Kancij,
duhovnik

nedelja, 24. 12.,
ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA
IN
SVETI VEČER
Adam in Eva,
prastarši

SKRILJE ob 8.00 devetdnevnica
za †† starše Lozar,
Skrilje 71b

ČRNIČE ob 17.30
za † Edvarda in †† starše
Brankovič, p. n. Črniče 24

od 7.30 možnost za spoved

od 17.00 možnost za spoved

ni jutranje maše

božična devetdnevnica

ČRNIČE ob 9.00 od 8.30 možnost za spoved
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Suzano Rože, Potoče 21a, 30. dan (10 minut prej priprava)
ČRNIČE ob 22.00
za †† Marjana Fišerja, p. n. Črniče 24
za †† duhovnike črniške župnije
KAMNJE ob 24.00
za žive in †† duhovnike iz kamenjske župnije

Sem le glas nekoga drugega
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so
Judje poslali
k njemu iz
Jeruzalema
duhovnike in
levite, da so
ga vprašali:
»Kdo si ti?«,
je priznal in ni
tajil. Priznal
je: »Jaz nisem
mesija.« »Kaj
torej? Si mar
Elija?« so
ga vprašali.
»Ne, tudi to
nisem,« jim
je rekel. »Ali
si prerok?«
»Ne,« je odgovoril.
(Jn 1,19–21)

Na sveti dan bodo maše ob običajnih nedeljskih urah.

 Za konec
HUDO – Dragi, dobrodošel doma. V hladilniku imaš mrzlo pivo, kupila sem ti čips in bobi palčke, spekla
sem ti pico. Pa ne pozabi, da je danes liga prvakov. Ti kar pojdi s prijatelji v bife na kakšno pivo in pogledat tekmo.« Mož posluša, potem pa vpraša: »A je zelo hudo?« Ona: »Odbijač, leva luč in blatnik.«
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 4. adventno nedeljo
1. berilo:
2 Sam 7,1–5.8b–12.14a.16
2. berilo: Rim 16,25-27
evangelij: Lk 1,26-38

Poznamo zgodbo o pajku, ki je urejal svoj dom, svojo mrežo.
Vse je počistil, vse spravil v red. Niti so bile enakomerno poravnane. Le ena nit ga je še motila. Ni se vklapljala njegovo zamisel
o domu. Odrezal jo je, misleč da bo tako, kot je pri vinogradniku,
ko odreže odvečno mladiko. Mreža se je spustila in zložila skupaj. Ni opazil, da je bila to nosilna nit, ki je njegov dom držala
na višini.
Ko je človek zaprt sam vase, rine z glavo skozi zid in ne vidi.
Ne vidi! Taki smo, kadar bi radi izpopolnili sebe, vendar brez
Boga. Tudi taki so prihajali k Janezu Krstniku. Hoteli so priti do
resnice. Tudi mi begamo. Slišimo to in ono. Tudi veren kristjan
kdaj podvomi. Misel, ki nas prešine, novica, ki jo slišimo, dvomi,
ki se pojavijo … vse to ni nič hudega. Hudo pa je, ko začnemo
resnico iskati »brez pogovora«. Ko začnemo iskati Boga, ne da
bi se z njim pogovarjali. Pogovor z Bogom je nit, na kateri visi
vsa mreža.
Podobno se dogaja v družini. Ko smo zaradi razočaranj zaprti v
svoj svet, začnemo iskati resnico o drugem in ne več njega samega. Pogovor ni več pogovor, je le še iskanje resnice.
Janez Krstnik jim je zato odgovarjal s ponavljajočim »nisem«.
Nisem jaz Bog, nisem nekaj izrednega, posebnega. Sem le glas
nekoga drugega. Ko se prepiramo, slišimo samo še glas. V glasu
ne prepoznamo več drugega. Advent pa je čas, ko Drugi prihaja,
nevsiljivo. Prinaša nam veselje, ker prav veselje zelo pogrešamo.
Poznam ljudi, ki živijo sami, pa je v
njihovem srcu in na obrazu veselje,
ker so z Bogom. Niso sami! Drugi so
cele dni z ljudmi in pogrešajo veselje. Biti z drugim, to je veselje.
Biti z drugim, po tem hrepenimo,
pa smo potem tolikokrat zaradi hrepenenja še bolj razočarani. Le zakaj
se ljudje tako otepamo tega, da bi
bili z Bogom? Le zakaj ga tako izrinjamo iz naših družin, pogovorov,

opravkov, službe? Le zakaj si jemljemo
veselje? Le zakaj želimo imeti svojo čim
bolj izravnano mrežo, ne prenesemo pa
niti, ki nas moti?
Vsi govorimo o božiču. Danes to ni prepovedano. Toda vsi se nekako bojimo
Boga. Vsi imamo rajši »resnice o«. Tudi
mi sprašujemo, »kdo si ti?« In tudi mi ne
dobimo odgovora. Tudi mi potrebujemo
najprej Janezov »nisem«. To, kar pričakuješ, ni Bog. Bog je večji. Večji od tvoje
male mreže, od tvojega malega sveta. A
je tudi večji od vseh tvojih težav. Pričakuj njega samega v tem tednu. In veselje ti ne uide.
župnik

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Vabljeni k skupni občestveni pripravi,
ki nas potegne iz prehitrega decembrskega ritma. Še posebej je lepo, ko
pri devetdnevnici vsi s srcem pojemo
(v sredo uro pozneje). Otroci vsak dan
prejmejo ovčko ali pastirčka, lahko zbirajo
tudi nalepke. Še pomembnejše so tiste,
vtisnjene v srce.
VEROUK
otroci vabljeni k večerni devetdnevnici. Verouk je v tem tednu samo za 2.,
4., 5., 6. razred v Kamnjah in za 5.
in 6. razred v Črničah. Za ostale ni
verouka. Birmanci namesto verouka
združite moči za pripravo jaslic.
V petek ni mladinskega srečanja.
S. PAVLA BAJEC
V soboto je v samostanu šolskih sester na Brezjah umrla s. Pavla Bajec. Skupaj s pok. sestro Darinko je
kot redovnica in umetnica dolga leta
živela in delovala v Skriljah.
Pogreb bo na Brezjah v ponedeljek

ob 14. uri. Organiziran bo avtobusni prevoz; kdor bi šel, naj
se čim prej prijavi Ivu
Mamiću 031 262 144.
Odhod avtobusa iz Potoč in naprej proti Dobravljam bo ob 11.30.
Gospod naj ji podari nebeško lepoto.

PREDAVANJE MARKA JUHANTA
V torek bo v Križu ob 19. uri v župnijski cerkvi predavanje za starše.
Priznani strokovnjak za vzgojo Marko Juhant bo govoril o temi Razvajenost – o otrokovih dolžnostih, o
tem, da so že »ta mali« lahko nasilneži. Starši, ki le morete, vabljeni k
zelo aktualni temi.

SPOVED
Možnost bo še vsak dan (razen v sredo) pol ure pred božično devetdnevnico. V sredo je skupno spovedovanje
v Logu dopoldne od 9. do 12. ure in
popoldne od 15. do 18. ure. Možnost
tudi v Šturjah in Križu. Osebno še
lahko pokličete in se dogovorimo za
pogovor ali spoved v župnišču.

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
v tem tednu še obiskujem po dogovoru.

KADILO IN VODA
Na zadnjo adventno nedeljo bomo pri
maši blagoslovili kadilo in vodo, ki
ju boste pripravljene v malih vrečkah
nesli na svoje domove. Naj pride s
svetim večerom blagoslov v vaš dom.

VERSKI TISK
Ognjišče 32;
Družina 101,4
(če poravnamo 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)
46 €., Mohorjev koledar 17,5. Mohorjeve knjige do 2. 2. 2018 so 46 €,
Mohorjev koledar pa 17,50 €.

SVETI VEČER
Letos se zadnja adventna
nedelja
s
sončnim
zahodom
združi s svetim večerom. Dopoldne bosta
samo dve sveti maši,
polnočni maši bosta letos ob 22. uri v
Črničah in opolnoči v Kamnjah.
OKRASITEV CERKVE
V Kamnjah je v cerkvi škatla za darove: vabljeni, da po svoji močeh prispevate za praznično okrasitev cerkve.
NA SVETEM PAVLU
lepo nastajajo jaslice; še vedno se
lahko pridružite, sporočite Sonji na 040
279 811, da bo urejeno z označbami.

NAMESTO CVETJA
ob pogrebu † Angela Volčiča ste v
Črničah za cerkev (obnovo zvonika)
darovali 186,05. Hvala domačim in
darovalcem.

S. Pavla (Darinka Vera) Bajec
je bila likovna umetnica, učiteljica in
glasbenica. Z rodno sestro in redovnico s. Darinko sta ustvarili obsežen
opus umetniških del za kapele, cerkve, pokopališke spomenike, zasebne hiše … S. Pavla je pripravila veliko načrtov za cerkvene paramente,
restavrirala slike in kipe, po naročilu
slikala potrete, risala božične in veli-

konočne voščilnice, izdelovala jaslice …
Rodila se je 23. maja 1921 v Skriljah.
Leta 1943 je po maturi na učiteljišču
vstopila v noviciat v Ljubljani in čez
eno leto naredila začasne zaobljube,
leta 1954 pa večne. Dve leti je poučevala v Marijanišču v Ljubljani. Ko je
povojna oblast sestre razgnala, se je
pričela njena z umetnostjo povezana
življenjska pot.
Najprej je v Ljubljani študirala violino in klavir in nato poučevala na glasbeni šoli v Šentvidu. Vendar je morala
kot redovnica šolo zapustiti. Nato se
je posvetila likovni umetnosti. Študiju slikarstva v Zagrebu je sledilo zelo
ustvarjalno obdobje vse do pozne starosti. Najprej je ustvarjala v redovni
hiši v Radovljici, nato pa več kot 30 let
v domači hiši v Skriljah. Tu je poleg
likovnega ustvarjanja doma otroke in
mladino poučevala violino in blok flavto ter imela ustvarjalne delavnice.
Lani oktobra se je preselila v redovno
skupnost na Brezjah in bila do zadnjega ustvarjalna – še na bolniški postelji je iz gline oblikovala kipce Marije in
angelčkov. Odlikovala jo je delavnost,
plemenita pozornost, hudomušnost.
Večkrat je poudarjala, da je prava
umetnost odsev Božje lepote.

