Nameni svetih maš:
ponedeljek, 29. 11. KAMNJE ob 18.00
Saturnin
za †† Slavko in Antona
mučenec
Možina, Potoče 25
torek, 30. 11.
Andrej
apostol

VRTOVIN ob 18.00
za †† Ivana, Marijo, in Vero
Logar, Vrtovin 33

SKRILJE ob 18.00
za † Radota Valiča,
Skrilje 73
četrtek, 2. 12.
KAMNJE ob 18.00
Natalija
v čast Materi Božji v dober
mučenka
namen, Kamnje 33a
od 17.30 pril. za spoved,
po maši češčenje
Najsvetejšega
prvi petek, 3. 12. VRTOVIN ob 18.00
Frančišek Ksaver
za † Venceslava Lozarja,
redovnik
Vrtovin 112
od 17.30 pril. za spoved,
po maši češčenje
Najsvetejšega
prva sobota, 4. 12. SKRILJE ob 8.00
Janez Damaščan,
za †† starše Novinc, Skrilje 67
cerk. učitelj
Pred mašo pril. za spoved
inčeščenje Najsvetejšega
SKRILJE ob 7.45
5. 12.
za † Alojza Rovtarja,
DRUGA
p. n. Vrtovin 71c
ADVENTNA
KAMNJE ob 10.30
NEDELJA
za †† starše in stare starše,
Potoče 13
sreda, 1. 12.

Eligij
škof

GOJAČE ob 18.00
za † Marijo Žen,
p. n. Gojače 7

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. darovalca
MALOVŠE ob 18.00
za † duhovnika Jankota
Krkoča, p. n. sorodnikov
ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Lojk,
Črniče 57

ČRNIČE ob 18.00
za † Marto Montes,
p. n. Črniče 57
uro pred mašo spoved in
češčenje Najsvetejšega.
RAVNE od 18.00
za †† Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 33
ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Slejka,
p. n. Ravne 30
za župnijo

MAŠNI NAMENI
V župniji Kamnje je na čakanju precej mašnih namenov. Zato sem 20 mašnih
namenov za pokojne, po namenu darovalcev, ki ste jih dali ob dnevu vernih
rajnih, oddal drugim duhovnikom, in bodo vse opravljene drugje. Bog povrni
za vaše darove za maše!

1. adventna nedelja, 28. november 2010
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Kakršni so bili
Noetovi dnevi, tako bo tudi
ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih
dneh pred potopom jedli in
pili, se ženili in se možile do
dne, ko je šel Noe na ladjo,
in niso ničesar slutili, dokler
ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu
Sina človekovega. Takrat
bosta dva na polju: eden bo
sprejet, drugi puščen. Dve
bosta mleli na kamnu: ena
bo sprejeta, druga puščena.
Bodite torej budni, ker ne
veste, katerega dne pride
vaš Gospod! Vedite pa: ko bi
hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal
buden in ne bi pustil vlomiti
v svojo hišo. Zato bodite
tudi vi pripravljeni, kajti ob
uri, ko ne pričakujete, bo
prišel Sin človekov.«
(Mt 24,37—44)

 Z a konec
DO SOLZ – »Si se že kdaj nasmejal do solz?« »Da, ravno pred par dnevi. Oče je stopil na
žebelj in me videl, ko sem se mu smejal.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.crnice/kamnje@rkc.si; www.kamnje.net
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
prihodnjo nedeljo:
1. berilo: Iz 11,1—10
2. berilo: Rim 15,4—9
evangelij: Mt 3,1—12

Kako iz začaranih krogov
Zakaj bi samo tarnali, kakšen je postal advent? Ne moremo se na zunaj zoperstaviti temu,
da so mesta že ves december in še prej okrašena, da po radiu že pred božičem vrtijo božične
pesmi, da je beseda advent postala muzejski
primerek. Z božičem in novim letom dosežemo
vrhunec, potem je konec. In vendar advent pomeni prihod in pričakovanje. Namesto da bi po
praznikih šli v službo in v šolo z novim notranjim ognjem, gremo sodobni ljudje v vsakdanjik
z neizgovorjenim geslom: čakamo na naslednje
proste dneve, ko bomo spet lahko za nekaj ur ali
dni pozabili na probleme. Toda stiske in nerešena bremena se samo usedajo in nalagajo, vedno
nižje in vedno globlje.
Nalašč pretiravam, da bi razumeli čas in začeli
verjeti, da nas prav tu čaka priložnost. Vse skupaj sploh ni tako črno. Prepričan sem, da nam je
Gospod toliko bliže, kolikor zahtevnejši so časi.
Adventni venec lahko predstavlja prav »začarane kroge«, v katerih se vrtimo; radi bi šli iz njih,
pa se nam kar dogajajo. Da! Adventni venec je
le znamenje. Ponavljajoči se krog čaka, da bi
sprejel luč. Vera je kot luč, v kateri iste stvari
vidimo drugačne.
Gospod ne stoji nekje daleč, kjer bi
samo opazoval, kdaj se bomo
spametovali. On si močno želi,
da bi vstopil in nas potegnil ven.
Neka mama mi je pripovedovala: »Odkar se pri nas
doma občasno zbiramo pri
skupni molitvi s prijate-

lji, se nam življenje spreminja. Ugotovila sem, da postajam boljša žena, boljša
mama in v službi bolj umirjena delavka.
Prej sem samo dajala. Včasih sem imela
občutek, kot da čas in z njim moja notranja moč odtekata. Ko smo bili zbrani ob
podobi, me je obšel notranji mir − sploh
ne vem, od kod.«
Zakaj bodo letos romale svetogorske
podobe po naših domovih? Samo za to,
da damo Gospodu priložnost, da lahko
vstopi v naše začarane kroge. Sami ne
bomo ustavili tega »norega« časa. On je
tisti, ki lahko v nas nekaj premakne. Njegov dar je, da sredi teme in ponavljajočega se nesmisla vidiš lepo in dobro. In kaj
je pri tem najlepše? Ko se bo v nas odraslih nekaj skrivnostnega zganilo, bodo to
občutili tudi mlajši in otroci. Ni treba, da
sebe in druge v karkoli silimo. Pustimo,
da se najprej dotakne naših krogov. Tiho
in nezadržno se bo nevidna milost naselila tudi v drugih. Lepših jaslic za Jezusa
preprosto ni.
župnik

vaje za otroški zbor v Kamnjah v soboto odpadejo. Otroški zbor ima vaje v
nedeljo pred miklavževanjem ob 18. uri

ROMANJE SVETOGORSKIH PODOB IN
ZBIRANJE PO DOMOVIH
Namen?
− S skupno
molitvijo
omogočimo,
da se Gospod
dotakne naših
družin.
− V letu dobrodelnosti in solidarnosti lahko s skupno molitvijo omogočimo ta Božji dotik
tistim, ki jih poznamo in so v kakršni
koli telesni ali duševni stiski.
− Naredimo prostor veliki potrebi po
preprostem in lepem druženju in medsebojnem pogovoru.
Kdaj?
Od 1. adventne nedelje do praznika Jezusovega rojstva. Predstavniki iz Skrilj,
Kamenj (za Kamnje in Potoče), Vrtovina, Gojač, Malovš, Črnič in z Raven iz
OBVESTILA:
župnijske cerkve simbolično ponesejo
podobe in začnejo pot.
VEROUČENCI - ADVENKje?
TNI KOLEDAR
Ob podobi se dobite ob večerih, ko vas
Prejeli ste adventni koledar. Nameje največ doma. Dogovorite se, kje in
njen je dobri notranji pripravi na božič kako. Podoba naj bo enem kraju dan ali
skozi molitev in dobrotudi več, toliko, da bo do konca advendelnost. Z odpovedjo
ta obiskala vse.
kakšni dobroti in s svojim
Kdo?
darom − otroci za otroke Nikogar ne silimo. Podobo naj sprejme,
− boste pomagali otrokom kdor želi. Sami se pozanimajte, kje
v misijonih. V njih je veliko trenutno je.
»hrane« tudi za odrasle, če se bomo
Čim večkrat se povabite med seboj,
zmogli skupaj usesti k adventnemu
tudi iz več hiš skupaj. Lahko pa družina
venčku, prebrati zgodbo za tisti dan in moli sama. Še posebej ste vabljene vse
skleniti s preprosto skupno molitvijo.
mlade družine.
Verouk za 4. in 5. razred in pevske

Kako?
Skupaj s podobo romata pripravljena
vzorca za molitev in zvezek, v katerega lahko zapišete kakšen vtis ali lepo
misel. Vsakič naj nekdo prevzame
vodenje; prižgete svečo, se pokrižate
in začnete. Molitev lahko oblikujete
po svoje, ob majhnih otrocih je lahko
krajša. Pri prošnjah in odlomku lahko
sodeluje več navzočih. Tudi možje in
očetje se pogumno lotite branja in
glasne molitve. Če je le mogoče, si
vsakič izberite posameznika ali družino, verno ali neverno, in namenite
molitev posebej zanj(o). Vedno zmolite molitev za družino (na podobici).

domu Gojače - Malovše.
Tam se bodo ob tem zbirali
prostovoljni prispevki za
otroke v misijonih v okviru
adventne akcije otroci za
otoke.
V Kamnjah bo prišel obiskat otroke v nedeljo ob
19. uri (prej je zadržan). Pri obeh obiskih si bomo ogledali tudi lepe igrice.
Miklavža bo pozdravil tudi otroški zbor.
Hvala vsem, ki se pri tem trudite!

Druženje
Povabite lahko sosede ali prijatelje,
sorodnike
od drugod. Glede
postrežbe
ostanite
skromni. Tisti, ki imate
konec tedna podobo pri sebi, sporočite župniku, da bom v nedeljo lahko
povedal pri maši.

PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Priložnost za zakrament sprave, vabljeni k
češčenju Jezusa v evharistiji, tudi otroci.
V soboto obiskujem starejše in bolne.

ČETRTI VEČER ZA STARŠE
bo v sredo, 1. decembra, ob 20. uri v
župnijskem domu v Kamnjah. Poleg
s. Mateje Kraševec bo na zadnjem
večeru z nami tudi p. Marjan Čuk.
Tema: Biti danes oče, biti danes mati.
Vabljeni.
MIKLAVŽ
Starši, tudi letos pomagajte Miklavžu.
V nedeljo, 5. decembra, ob 16.
uri bo obiskal otroke v kulturnem

MLADI
V Kamnjah srečanje kot običajno v
soboto ob 20. uri. Priprava na božič.

CIVILNA INICIATIVA ZA DRUŽINO IN
PRAVICE OTROK
Komisija pravičnost in mir nas poziva, da v adventnem
času okrepimo molitev
za družino. Predlog
novega družinskega zakonika je namreč kljub
nasprotovanju velikega dela javnosti
v okviru prvega banja v državnem
zboru dobil podporo. Molitev bomo še
posebej vključili v naše adventne molitve po domovih. V cerkvi si lahko
vzamete podobico z molitvijo in
list z obrazložitvijo.
DRUGI ADVENTNI VEČER
V škofijski gimnaziji v Vipavi bo v
petek, 3. decembra, ob 20. uri
predaval dr. Vinko Potočnik: Nosite
bremena drug drugemu.

