Bogoslužje:
ponedeljek, 17. 12.,
Janez de Matha;
redovnik

tretja adventna nedelja

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo in priprošnjo,
Kamnje 37 b. devetdnevnica

ČRNIČE ob 8.00
za † Zdravka Rustja,
p. n. Skrilje

od 18.00 možnost za spoved

torek, 18. 12.,
Gacijan,
misijonar

16. decembra 2018

VRTOVIN ob 18.30
ČRNIČE ob 16.30
za † Slavo Gerželj,
na čast Materi Božji in
Vrtovin 73, 8. dan b. devetdnevnica dušam v vicah, Črniče 25

št. 50/18

od 18.00 možnost za spoved

sreda, 19. 12.,
Urban V.,
papež

četrtek, 20. 12.,
Vincencij Romano;
duhovnik

SKRILJE ob 19.30
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37 b. devetdnevnica
po maši možnost za spoved

MALOVŠE ob 16.30
za † Danila in Ido Cigoj
p. n. Malovše

KAMNJE ob 18.30
za † Karlo Rijavec,
Kamnje 29 b. devetdnevnica

RAVNE ob 16.30
za vse †† p. n. darovalcev
V Črničah ni večerne adoracije.

od 18.00 možnost za spoved

petek, 21. 12.,
Peter Kanizij,
duhovnik

VRTOVIN ob 18.30
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11 b. devetdnevnica

ČRNIČE ob 16.30
za †† Milana Mohorčiča,
p. n. Črniče 19

od 18.00 možnost za spoved

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

nedelja, 23. 12.,
ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA,
Janez Kancij,
duhovnik

SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 16.30
za † Rudija Podgornika,
za † Rada in vse †† Hvalič, p. n.
Skrilje 71, 30. dan b. devetdnevnica Črniče 1b
pred mašo možnost za spoved
adventna spoved od 16. ure
KAMNJE ob 7.30
za †† vse Podgornik, Vrtovin 34 b. devetdnevnica
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo b. devetdnevnica
za †† brate Mikuž, p. n. Črniče 29
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Lozar, Skrilje 71b b. devetdnevnica
ČRNIČE

adventna spoved od 15. do 16. ure

 Za konec
KAJ JE REKEL – Žena vpraša sina: »Kaj je rekel oče, ko je padel v gnojno jamo?« »Ali naj izpustim vse
grde besede, ki jih je izrekel?« »Seveda.« »Potem pa ni rekel nič!«
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

Ukazano veselje
Tisti čas so
množice
spraševale
Janeza: »Kaj
naj storimo?
« Odgovarjal
jim je: »Kdor
ima dve suknji,
naj ju deli s
tistim, ki nima
nobene, in
kdor ima živež,
naj stori prav
tako.« Tudi
cestninarji so
se prišli krstit
in so mu rekli:
»Učitelj, kaj
naj storimo?«
Odvrnil jim je:
»Ne terjajte
nič več, kakor
vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi
vojaki: »In mi,
kaj naj storimo?« Rekel jim
je: »Nikomur
ne grozite in
nikogar ne izsiljujte, ampak
bodite zadovoljni s svojo
plačo.«
Lk 3,10–14
Odlomki Božje besede
na četrto adventno nedeljo
1. berilo: Mih 5,1–4
2. berilo: Heb 10,5–10
evangelij: Lk 1,39–45

Ko zvečer utrujen ležem v posteljo in se odenem s toplo odejo,
se moja molitev čedalje pogosteje začne: »Hvala, ker sem lahko
na toplem; hvala, ker sem lahko pod streho; hvala, ker lahko zaspim in počivam.«
Ko se zaveš, kaj vse imaš, te vedno manj motijo ljudje in stvari, s
katerimi nisi zadovoljen. In ko prosim, sedaj začenjam z majhnimi
stvarmi. Šele pozneje prosim za velike. Bolj ko nas čas stiska, bolj
ko se množi nezadovoljstvo, bolj je treba začeti z zahvaljevanjem.
Poskusite! Včasih tega nisem razumel. Sedaj vidim, da zelo deluje. Vidim tudi pri sebi. Poraja se več veselja. Onega veselja sredi
mnogih nerešenih stvari. In potem se le nasmehnem ob uveljavljenem veselem decembru.
Ukazano veselje. Moraš biti vesel, kajti prazniki so blizu in ker je
tako dolga noč. Ja, ukazano veselje zato, ker če nisem vesel, velja,
da je z mano nekaj narobe. Če čutim žalost, strah, če čutim jezo,
je z mano nekaj narobe. Ukazano veselje, kajti če že imaš v sebi
ta čustva, bodi na zunaj vesel. Bodi »normalen«.
Dve nedelji pred božičem vedno beremo o Janezu Krstniku in imenuje se nedelja »gaudete«, veselja. »Veselite se v Gospodu zmeraj,
ponavljam vam, veselite se ...« (Flp 4,4). Mar ni tudi to le ukazano
veselje? Ne! Zakaj? Zato, ker ti je dovoljeno, da čutiš žalost, jezo …
Ni ti je treba prekrivati. Dovoli si jo in jo daj naprej Jezusu.
»Dati naprej.« V tem je skrivnost veselja. Če si vzameš za cilj,
da boš srečen, potem ne boš. Sreča je namreč lahko le »stranski
produkt«. Ko iščeš srečo, se ti bo izmaknila. Ali pa zaslepila. Ne
moreš gledati v sonce. Vstali Jezus ti tudi v zakramentu spovedi,
daje brezplačno možnost, da daš
naprej.
»Kaj naj storimo?« so spraševali
ljudje, ki so prišli k Janezu. In Janez jih je spomnil, kaj vse imajo.
In naj delijo to, kar imajo. In ne,
česar ni. Ne delite med seboj godrnjanja, negodovanja. Bog vas

bo lahko srečal le v tistem, kar je. Tam
vas čaka. On, Kristus, se bo na drugačen
način spoprijel z vsem tistim, kar ni. Ne
more vas obiskati in osrečiti v tem, kar
ni. To obljubljajo veljaki tega sveta. Oni
vas pripeljejo do zadovoljstva, vendar
ne do veselja.
Mar ni to priložnost prav za naš čas?
Pav v časih zaukazanega veselja lahko
tudi mi vprašamo Svetega Duha: Kaj naj
storimo? In začel bo z majhnim in s tem,
kar že je. Zagotavljam vam, da boste
na novo srečali z Bogom. In kot stranski
produkt se bo nepričakovano porodilo
veselje.
župnik

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Devetdnevnica se začne danes. To
je mreža, občestvena priprava, ki
nas potegne iz prehitrega decembrskega ritma. Sveti Duh želi pripraviti
posebne jaslice v srcih. Povabljeni, da
vsi čim bolj iz srca pojemo. Še posebej vabljene družine z otroki. Otroci
vsak delavnik prejmejo ovčko ali pastirčka, lahko zbirajo tudi nalepke.
Še pomembnejše
so tiste, vtisnjene
v srce.
VEROUK, SPOVED
Otroci vabljeni k večerni devetdnevnici.
Spoved bo ta teden ob rednem verouku ob istih urah, razen za prvoobhajance, ki v torek nimate verouka.
IZZIV ZA VEROUČENCE:
pozanimajte se, kdo v vaši okolici ne
more redno v cerkev in ne dobi pisnih oznanil. Marsikateri mi omeni,
da bi si jih želel. Dogovorite se med
seboj in jim jih odslej prinašajte. Odrasli pa se lahko pozanimamo, kdo bi

potreboval prevoz, da bi lahko prišel
k bogoslužju. Tudi mi bomo kaj kmalu
med starejšimi.
MLADI,
mladinskega srečanja ta petek ni, v petek lepo vabljeni na doživet glasbeno
molitveni večer v Šturje. Poskrbite, da
ne boste izpustili dobre svete spovedi!
Lahko se oglasite tudi osebno.
SRCE SLAVLJENJA – MAŠA IN ADORACIJA
s petjem ter molitvijo.
Prisrčno vabljeni, da se
pridružimo pri adventni
sv. maši in skupni slavilni molitvi s pesmijo,
ki jo bomo oblikovali mladi: Dekliški
pevski zbor Šturje in instrumentalisti,
v petek, 21. 12., ob 18.30 v župnijski
cerkvi sv. Jurija, Šturje.
ADVENTNI KAMNI
Danes še vzemite svoj kamen za vaš
dom in ga poskusite med tednom živeti.
Proti koncu devetdnevnice vse do
svetega večera prinesite te kamne
in jih položite v košaro; od tam
bodo šli v jaslice. Jaslice v cerkvi
bodo tako zaznamovane tudi s kamnitim mozaikom našega vsakdanjega življenja, premagovanja, naših
zmag in porazov. Vsak
kamen je drugačen
in vsak prihaja prav
iz vašega doma, vaše
zgodbe. Kamni bodo
predstavljali obalo, na
kateri Jezus kliče svoje učence.
ADVENTNA SPOVED
V Črničah adventna spoved v soboto od 16. ure in še med sveto mašo.
Ter v nedeljo od 15. do 16.ure. Spovedoval bo g. Joško Tomažič.

Možnost bo še vsak
dan pol ure pred božično devetdnevnico (v
sredo po maši). V sredo je skupno spovedovanje v Logu dopoldne od 9. do 12. ure
in popoldne od 15. do 19. ure. Možnost tudi v Šturjah in Križu. Osebno lahko v teh dneh pokličete in se
dogovorimo za pogovor ali spoved v
župnišču.

manjših opravil. Doslej smo namensko
zbrali 19.879 €. Hvaležni smo, da ni bilo
nesreč in da je delo kvalitetno ter z ljubeznijo narejeno. Ofer ob praznikih bo
namenjen za stroške obnove. Že sedaj
vabljeni na blagoslov in likof na sv. tri
kralje popoldne.

OBNOVA ZVONIKA
Hvala vsem, ki ste tudi ta teden
darovali za obnovo, in vsem, ki ste
včeraj priskočili, da smo vkopali
strelovod in urejali okolico. Glavna
dela so končana. Čaka nas še nekaj

POLNOČNICA
bo letos ob 24.00 v Črničah in ob 22.00
v Kamnjah. Hvala vsem, ki skrbite za jaslice in za čiščenje ter krašenje cerkve.

MISIJONSKA PODOBA SVETOGORSKE
je v Kamnjah NA GRIČU, ta teden nadaljuje pot po razporedu (Poki, Pirjevči).
V Vrtovinu je podoba trenutno pri GULIH. V Gojačah na številki 8, v Malovšah
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
v šestem domu. Poskrbimo, da bo z veV torek dopoldne in do 15. ure obi- seljem sprejeta v čim več domov, čas je
skujem v kamenjski, v četrtek razporejen do marca.
dopoldne in do 14. ure v črniški
župniji. V ponedeljek obiskujem žu- KADILO IN VODA
pljane v domu starejših. Sporočite, Kadilo in oglje bosta na voljo v cerkvi.
če bi še kdo želel obisk, lahko tudi Vodo si lahko natočite v posodi (lahko
druge dni po dogovoru.
uporabite steklenice od lani). Blagoslavljajmo domove na svete večere!
ADVENTNI VEČER
V četrtek, 20. 12., Aleš Čerin: Na OKRASITEV CERKVE
obisk k »ta mladim« v copatih. V cerkvi je v cerkvi škatla za darove:
Zelo zanimiva tema, v škofijski gim- vabljeni, da po svoji močeh prispevate
naziji Vipava ob 20. uri. Aleš bo tudi za praznično okrasitev cerkve.
gost na misijonu.
OČALA ZA MISIJONE
LUČ IZ BETLEHEMA
Vam doma ostajajo kakšna očala, ki jih
V nedeljo, 23. 12.,
ne potrebujete več? Oddajte jih v škabodo skavti prinesli Luč
tlo, ki bo v obeh župnijskih cerkvah.
miru iz Betlehema. Po
V misijonih jih bo nekdo zelo vesel.
maši bodo pomagali pri prižiganju Poslali jih bomo v Misijonsko središče,
sveč, za katere darujete dar. Hvala ki bo poskrbelo, da pridejo do njih.
za vaše darove, ki jih skavti porabijo za stroške akcije, za dobrodelne JASLICE NA SVETEM PAVLU
namene in lastno delovanje. Infor- Tudi letos vabljeni, da postavite in
mativno je sveča, ki gori tri dni, 1,4 označite zunanje jaslice. Za informacije
€; enodnevni vložek 0,6€.
Sonja Lozar: 040 279 811.

