Nameni svetih maš:
ponedeljek, 6. 12. KAMNJE ob 18.00
Nikolaj,
za † Emo Rijavec
škof
in †† Črmelj, Kamnje 36
torek, 7. 12.
Ambrož
cerkv. učitelj

sreda, 8. 12.
brezmadežno
spočetje
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Damaz I.,
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12. 12.
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA

GOJAČE ob 18.00
za žive in †† Pišot,
p. n. Gojače 39a

VRTOVIN ob 18.00
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68
SKRILJE ob 18.00
za † Darka Valiča,
Skrilje 2

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, p. n. Črniče
ČRNIČE ob 18.00
za † Jelko Batagelj,
p. n. sošolke

KAMNJE ob 18.00
za † duhovnika Mirka
Rijavca, Kamnje 29
VRTOVIN ob 18.00
za †† brate in sestre Brecelj,
Vrtovin 66
SKRILJE ob 8.00
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37
VRTOVIN ob 7.45
za vse ††, Vrtovin 24
od 9.30 adv. spovedovanje
KAMNJE ob 10.30
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35

ČRNIČE ob 18.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, p. n. Črniče 12
RAVNE ob 18.00
za † Franca in vse †† Košuta,
p. n. Ravne 9a
ČRNIČE ob 18.00
za Radota in †† Živec
p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 9.00
za † Vida Kodriča,
p. n. Črniče 79d
za župnijo

KAJ POMENI?
Marijino brezmadežno spočetje.
Tudi kristjani se včasih zalotimo, da ne vemo pravega pomena nekaterih praznikov.
Česa se spominjamo 8. decembra, ko na koledarju piše brezmadežno spočetje
Device Marije?
Spominjamo se pomembne resnice, da je bila Marija že ob spočetju obvarovana vsakršne
nagnjenosti k slabemu, h grehu. To ne pomeni, da ji je bilo zaradi tega prihranjeno tudi
trpljenje, negotovost, iskanje Božje volje. Marija je bila spočeta povsem naravno v zakonu
Joahima in Ane. »Brezmadežnost« se torej nanaša na dar, da je Bog že vnaprej posegel v
življenje nekega sicer povsem človeškega bitja in ga osvobodil. Tako ne bomo več mešali
vsebine praznika brezmadežnega spočetja s praznikom Gospodovega oznanjenja, 25. marca, ko se spominjamo, da je Marija brezmadežno spočela Jezusa.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
2. adventna nedelja, 5. december 2010
Tiste dni je
nastopil Janez Krstnik
in v Judejski
puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti
približalo se je nebeško
kraljestvo!«
To je tisti, o katerem je bilo
rečeno po preroku Izaiju:
Glas vpijočega v puščavi:
›Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!‹
Janez je nosil obleko iz
kamelje dlake in usnjen pas
okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom.
Tedaj so prihajali k njemu
ljudje iz Jeruzalema in iz
vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu.
Dajali so se
mu krstiti v
reki Jordan
in priznavali
svoje grehe.
(Mt 3,1—6)

 Z a konec
ŽIVLJENJE PO SMRTI – »Ali verujete v posmrtno življenje?« vpraša direktor svojega
glavnega knjigovodja. – »Zakaj me to sprašujete?« – »Zato, ker je vaš stari oče, na čigar
pogreb ste šli predvčerajšnjim, pravkar poklical in želi govoriti z vami.«
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 35,1—6a.10
2. berilo: Jak 5,7—10
evangelij: Mt 11,2—11

Prihajali so odrasli
Kako lepo je videti otroške oči, ki se zazrejo
v obraz sv. Miklavžu. Dve majhni okenci, za katerimi se skriva neskončna globina. In te očke
gledajo nekoga, ki je dober, nekoga, ki vse ve
in misli tudi na tega otroka. Kako pomembno
je, da ohranimo svetost tega Božjega poslanca.
Kajti za njim je Nekdo, ki ga pošilja in je dober,
hoče in želi dobro. Otroci so danes pogosto žrtve, ker prihajajo v hladen svet. Nanje pada vse
tisto, česar mi odrasli pri sebi nismo spravili v
red. Za temi malimi očkami čaka toliko lepega in
dobrega. Čaka, da pride na dan in zaživi. In te
očke gledajo nas odrasle. Vidijo in srkajo, kako
verujemo, kako živimo, kako se pogovarjamo,
kako se odzivamo. Sprašujejo nas: »Ali ti res veruješ? Veruješ, da je Nekdo, ki je večji od vsega
zla? Ali še verjameš, da bo dobro na koncu res
zmagalo in da se biti dober še izplača?«
Res, to je vprašanje za nas odrasle. Mi smo
nosilci bakle. O nas bo zgodovina
nekoč poročala, kako smo živeli. Advent je pomemben.
Spominja nas, da življenje ni reka, ki je
prepuščena svojemu
toku. V to reko stopamo
odrasli.
Janez Krstnik se je
umaknil v puščavo k
reki Jordan. Ljudje so
začeli prihajati − kar
sami, ne da bi jih kdo k



temu spodbujal. Pripravljeni so bili nekaj
narediti, da bi se njihovo življenje spremenilo. Podobno je danes. Puščava se
sicer širi. A življenje bo vsakega zanimalo. Tako ali drugače vsi iščemo življenje.
Več ko je puščave, bolj veseli bi lahko
bili, da smo ob reki. Od nas odraslih je
odvisno, kam bomo zagledani, v puščavo ali v vodo. Res jo je težko opaziti.
Toda, če jo bodo otroci in mladi opazili
v naših očeh, jo bodo tudi sami iskali in
našli. V tem vidim Janezov klic: »Pripravite Gospodovo pot.«
Janez je bil oblečen nenavadno, preprosto. Videli so ga in zaslutili: »Za srečo
je potrebno le eno. In to je nevidno, je
nekje spodaj, v notranjosti. Zakaj smo se
oddaljili od bistva?«
Ta teden sem se pogovarjal z mlado
mamo. Rekla je: »Doma smo se odločili
za rdečo nit letošnjih praznikov in priprave, in to je preprostost; preprostost od
voščilnic, daril in obiskov do molitve, hrane in televizije. Povsod se bomo trudili
ostati preprosti in skromni.« Dejal sem si:
»To je pot za naš čas. To pomeni 'izravnati steze'.«
Reka Jordan pomeni preprostost. V
adventu nas veliko stvari vabi ven, da
bi zunaj našli potešitev. Božji glas vpijočega pa prav sredi puščave našega srca
kliče: »Pridi! Tukaj, pri sebi boš moral nekaj spremeniti, in našel boš reko. Stopi
že vendar v Jordan in občuti, kaj pomeni
preprostost, lepota, življenje ...« Advent
je pot k preprostosti, in ta pot ni lahka.
župnik

OBVESTILA:

PRAZNIK
BREZMADEŽNE
Sredi adventa stoji lep in starodaven Marijin praznik. To je praznik
Gospodove zmage nad grehom in
zlom, ki se zdita nepremagljiva ...
Vabljeni k sveti maši v sredo v Skrilje in v Črniče.
MIKLAVŽ
Ker ima tudi Miklavž mnogo obveznosti, bo moral v Kulturni dom
Gojače-Malovše priti URO KASNEJE, torej ob 17. uri. V Kamnjah ob
19. uri.
ROMANJE SVETOGORSKIH PODOB
IN ZBIRANJE PO DOMOVIH
Poskrbite, da bodo tudi v drugem
adventnem tednu podobe romale.
Pozanimajte se, kje
podoba je,
in skupno
načrtujte.
Ni treba, da
gre podoba
točno po vrsti, če vam drugače bolj
ustreza. Pripravite lepo molitev in
druženje, kjer le morete.
ADVENTNA SPOVED
V župniji Kamnje bo adventno
spovedovanje na tretjo adventno
nedeljo, 12. decembra, od 9.30
dalje. Spovedovala bosta gospoda
Marko Kos in Aleksander Lestan.
V župniji Črniče bo adventno spo-

vedovanje na
četrto adventno
soboto, 18.
decembra, od
16.30 dalje.
Adventno spovedovanje v
Logu pri Vipavi
bo v sredo, 22. decembra, od 9.
do 12. in od 14. do 18. ure.

TRETJI ADVENTNI VEČER
V škofijski gimnaziji v Vipavi bo v
petek, 10. decembra, ob 20. uri
predaval dr. Drago Čepar: Vera med
javnostjo in zasebnostjo.

V
VERSKI
TISK
Naročnina
za Ognjišče za leto 2011 je 26,40 €, za tednik
VEČERI ZA STARŠE
Družina pa 75,40 €. Znesek lahko
Starši ste se vse štiri večere tako
plačate naenkrat, lahko pa tudi v
lepo odzvali z udeležbo in zanimadveh ali štirih obrokih. Škoda bi bilo
njem, da zaslužite prav posebno
zaradi pomanjkanja časa in denarja
pohvalo!
odpovedovati dobro branje.
Mnogi ste izrazili željo, da bi nadaZelo priporočam tudi revijo Božje
ljevali v postu s temami za zakonce. okolje. Izhaja na dva meseca. Letna
Hitro smo zgrabili tri edine proste
naročnina je 22,80 €. Odlično duhovspomladanske srede.
no branje, sodobno in oprijemljivo,
Lahko si že rezervirate sredine veče- pisano za naš čas.
re 16., 23. in 30. marca.
Ob tem še spomnimo, da do konca
leta poravnate najemnino za cerkveDELAVNICA ZA PRVOOBHAJANCE
na zemljišča v obeh župnijah.
Starši in prvoobhajanci v Kamnjah
se dobimo na jasličarski delavnici v
DOBRODELNI KONCERT
soboto ob 15. uri v župnijski dvo- duhovnih pesmi bo v župnijski cerkvi
rani. Skupaj bomo približno tri ure.
v Šturjah v sredo, 8. decembra,
STREŽNIKI
Strežniki iz Kamenj, Skrilj in Vrtovina
imate srečanje v soboto ob 17. uri.

ob 19. uri. Izvajalci: bas baritonist
Luka Debevec Mayer in sopranistka
Ani Rode, orgelska spremljava Rok
Juhant.

Pred nami je:
MLADI
• nedelja, 19. 12., praznovanje zakonskih
V Kamnjah srečanje kot običajno v
jubilantov v Kamnjah;
soboto ob 20. uri. Naredimo nekaj • sobota, 18. 12., adventno spovedovanje v
lepega za božičnico!
Črničah;
• sreda, 22. 12., adventno spovedovanje v
Logu pri Vipavi.

