Nameni svetih maš:
ponedeljek, 5 . 12.,

št. 48/11

Krispina,
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za †† starše Bizjak,
Potoče 24

GOJAČE ob 18.00
za † Franca Podgornika,
Gojače 30

torek, 6. 12.,
Nikolaj,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše in brate Kosovel,
p. n. Črniče 84a

sreda, 7. 12.,
Ambrož,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 18.30
za † Jožeta Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 18.00
za †† Ušaj, Ravne 5
p. n. Sveto

četrtek, 8. 12.,
Brezmadežno
spočetje Device
Marije
petek, 9. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Čermelj in Erjavec,
Kamnje 36

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, po namenu

Valerija,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9

RAVNE ob 18.00
za † Zofko Vidmar, Ravne 3,
p. n. nečakinje

sobota, 10. 12.,
Judita,
svetop. žena

SKRILJE ob 8.00
za † Ivanko Kodrič,
Skrilje 36

ČRNIČE ob 18.00
za †† Rudolfa in Frančiško
Podgornik, Črniče 12

11. 12.
TRETJA
ADVENTNA
NEDELJA
Damaz I.,
papež

VRTOVIN ob 7.45
za vse ††, Vrtovin 24,
Spovedovanje od 9.30.
KAMNJE ob 10.30
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35

ČRNIČE ob 9.00
za † Vida Kodriča,
p. n. Črniče 79
za župnijo



Pred spovedjo je pomembno, da se odločimo in potrudimo. Po spovedi pa ne
ostajamo več le pri sebi.
Narobe je, če po spovedi gledamo samo na to, da bomo čim dlje ostali »čisti«. S tem le kažemo, da je še vedno vsa pozornost na naši človeški volji, na
odnos z Njim pa smo pozabili.
Izgubljeni mlajši sin se je vrnil in začel znova zaradi odnosa, ne zaradi vaje
ali trdnega sklepa. V sebi je oživil Očetovo ljubezen. Naredimo to tudi mi in
prazniki bodo drugačni.

 Za konec
MOČ VODE – Učitelj: “Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede primere?”
Janez: “Če moja mama joka, lahko dobi od očeta kar hoče.”
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
2. adventna nedelja, 4. decembra 2011

Prišel je
Janez in je
v puščavi
krščeval
ter oznanjal krst spreobrnitve za odpuščanje
grehov. In prihajala je
k njemu vsa Judeja in
vsi Jeruzalemčani in so
se mu, spovedujoč se
svojih grehov, dajali
krstiti v reki Jordanu.
Imel pa je Janez obleko iz velblodje dlake in
usnjen pas okoli ledij
ter je užival kobilice in
divji med.
In oznanjal je: »Za
menoj pride močnejši
od mene in jaz nisem
vreden, da bi se sklonil
pred njim in odvezal
jermen njegovega
obuvala. Jaz sem
vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil
s Svetim Duhom.«
(Mr 1,4—8)
Odlomki Božje besede
na 3. adventno nedeljo:
1. berilo: Iz 61,1–2.10–11
2. berilo 1 Tes 5,16–24
evangelij: Jn 1,6–8.19–28

Spoved pri Krstniku ali Kristusu?
Nikoli ne bom pozabil osebe, ki se je prav po
nekaj rednih spovedih popolnoma postavila na
noge. Vsi so že dvignili roke, nihče več ni verjel
vanjo, tudi sama vase ne. Zakrament je v njej
uresničil tisto, česar drugi niso mogli in česar ni
zmogla niti sama. Ni lepšega pogleda, kot videti
sključenega človeka, ki vstane in spet hodi vzravnano. Da! Celo drža izraža to, kar se dogaja v nas.
Želim vas povabiti, da bi letos opravili »dobro
spoved«. In da bi laže premagali vsak svojo oviro,
vsak svoj odpor, navajenost, ustaljenost, morda
strah, nekaj bistvenih napotkov. Mislim, da prav
sedanji časi zelo kličejo po tem zakramentu. Zelo
podobno je, kot je bilo v času Janeza Krstnika.
Časi mnogih stisk, občutkov nevrednosti, krivde,
zunanje negotovosti in notranje suhote so klic, da
ga novo odkrijemo.
K Janezu so prihajali v negotovosti, hkrati pa se
je v ljudeh prebujalo pričakovanje. In kje začeti?
Naredili so nekaj na zunaj, stopili so v vodo. To
je prvi korak tudi danes: odloči se,
prebudi željo, premagaj odpor,
naredi to zunanje dejanje zakramenta, četudi samo zaradi dejanja, zaradi dolžnosti. To je lahko vaja in preizkus ponižnosti.
Potem sledi drug odločilni
korak. To je vera. K Janezu so
prihajali z voljo, da se spremenijo. Toda oblivanje z vodo je
bilo le znamenje. V ospredju je
bila še vedno le človekova volja.
Kolikokrat je naša spoved
le Janezov krst, trden sklep,

obračun s preteklostjo, navada,
pospravljanje pred prazniki … Radi bi
kaj spremenili, pa ne gre. Ali je res
krivo smo pomanjkanje volje?
Ne začenjaj le pri sebi in svojem
stanju. Začni pri Njem. To je vera! Ne
začenjaj z brskanjem, ampak z vprašanjem. Kje pa mene Bog išče? Morda
te išče ravno v praznini, v temi, v obteženosti. Tam te želi poiskati in prazniki bodo drugačni. Morda jih ne boš
takoj čustveno tako lepo doživljal, a
vedel boš, da se je nekaj v tebi premaknilo.
»Jaz sem vas krstil z vodo, za menoj pa pride močnejši.« Od Janezove
h Kristusovi spovedi. Pojdi in v zakramentu izpovej, da se ti vse ruši, da bi
rad drugače, da ti vse postaja prazno,
da je vedno vse po starem …
Zakrament je močnejši od volje.
Zakrament ni le obred, ampak je on
sam. Zato nikar ne ostajaj več le sam
s sabo. On veliko bolj ve, kje si in kje
lahko začneš.
Toda, tudi tebe najprej sprašuje:
»Ali veruješ, da lahko to naredim?«

tudi v kamenjsko cerkev v ponedljek
ob 18.30, po maši. Otroci nas bodo
razveselili s petjem in z igrico. Starši
mu boste, kot je v navadi, »pomagali«.
OTROŠKI ZBOR
v Kamnjah se dobite na vajah v ponedeljek ob 17.30.
MAVRIČNA SKUPINA
Mavričarji v Kamnjah, svoje prispevke
lahko pri verouku oddate v škatlo, kjer se
zbirajo izdelki, ki jih pošljemo na Mavrico.
V Črničah se dobite v soboto ob 16.
uri, vabljeni, da se delavnici pridružite
tudi starši in birmanci.
ADVENTNA SPOVED ZA VEROUČENCE
V tem tednu za veroučence v Kamnjah
priprava in spoved v torek, sredo in
četrtek ob 18.00, pred mašo. Za birmance in 5 in 6. razred v Kamnjah je
priprava in spoved v tem tednu namesto rednega verouka.

STARŠI BIRMANCEV
iz Črnič imate kratko srečanje v sredo
ob 19.15 v učilnici. Velja tudi za starše,
župnik ki niste mogli priti 17. 11. v Kamnje.

Obvestila:
PRAZNIK BREZMADEŽNE
Vabljeni k praznični
sveti maši, ko slavimo
Marijino brezmadežno
spočetje. Ta praznik
sredi adventa kaže,
kako Bog tiho, a neustavljivo vstopa v
zgodovino.
MIKLAVŽ
prinaša otrokom dobroto in pričakovanje, prinaša ljubezen staršev.
Na predvečer svojega godu bo prišel

ZAKONSKA SKUPINA
2. zakonska skupina
ima srečanje v četrtek
ob 19.30 v Črničah,
1. skupina pa v petek ob 19.30 v
Kamnjah.
STREŽNIKI
Dobimo se za pripravo na praznike: v
Kamnjah v petek ob 15.45, v Črničah vsi strežniki vabljeni na srečanje v
soboto od 9. do 10. ure.
OBHAJANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH
V Kamnjah pred prazniki obiskujem v petek, 9. 12., v Črničah v petek, 16. 12.

ADVENTNA SPOVED
V nedeljo v Kamnjah od 9.30 in
še med sveto mašo. Spovedoval bo
brat kapucin, med mašo pa tudi g.
Aleksander Lestan.
V Črničah bo spovedovanje pred 4.
adventno nedeljo, v soboto 17. 12.
Za umirjeno spoved ali pogovor pokličite pravočasno in se dogovorite za
uro.
2. ADVENTNI VEČER
bo v petek v škofijski gimnaziji v
Vipavi ob 20. uri. Predaval bo dr.
France M. Dolinar: Cerkvene in
politične razmere v Ljubljani v »Terčeljevem času«.
KARITAS
Na nedeljo Karitas smo zbrali in
darovali za škofijsko in dekanijsko
karitas: v Kamnjah 461,00 € in v
Črničah 319,71 €. Na sobotnem
miklavževanju smo za posvojeno
deklico Etiopije zbrali 220 €, kar je
podpora za predstavlja 14 mesecev
njenega življenja.
Hvala za darovane darove!

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
Tudi sveta spoved je bogoslužno,
ne zgolj zasebno dejanje. Tukaj nastopa moč Cerkve in ni vse odvisno
le od razpoloženja spovedanca in
spovednika.
TEMELJNA ODLOČITEV:
Ne odlašajmo na zadnje dni. Če
bi radi spoved opravili v miru, se
odločimo za kraj ali čas, ki nam bolj
ustreza. Ko smo se resno odločili
in nam spoved ni le opravljena dolžnost ali navada, je narejeno skoraj
vse. Ostane le še »izvedba«.

PRIPRAVA:
Vedno začnemo z osebnim pogovorom z Bogom, in ne najprej z brskanjem po spominu.
Prosimo ga, naj vstopi
v naše najbolj trdovratne grešne navade.
Potem pomislimo, kaj
nas najbolj ovira, kaj
zadržuje, ko bi radi
šli naprej. Kateri greh nas je od zadnje spovedi držal najbolj zvezane.
Marsikdo si stvari zapiše. To je lepo.
»Plonk listki« pri spovedi ne le niso
prepovedani, temveč so celo zaželeni.
SPOVED: Na začetku se glasno pokrižamo. Ohranjajmo lepo navado, značilno za Vipavsko, da se na začetku
predstavimo (sem mož, žena, mati, fant,
dekle ..., star(a)...)

Povemo pribl. čas od zadnje spovedi.
Povemo, kakor smo se pripravili. Če
kaj pozabimo, se ne vznemirjamo.
Ko končamo, to nakažemo, da spovednik
ve in ne čaka.
Kdor ima težave s
sluhom, naj spovednika opozori, da bo bolj
pozoren.
Zapomnimo si pokoro in zmolimo kesanje, lahko tudi s svojimi besedami,
vendar ne le zase, ampak tako, da besede »javno« izgovarjamo. Ko duhovnik da odvezo, se tiho pokrižamo.
Najlepši sklep spovedi je, če na duhovnikove besede: »Bog ti je grehe
odpustil, pojdi v miru,« odgovorimo:
»Bogu hvala.«
POKORA je znamenje, molitev ali dobro delo, da smo se res odločili.



