Nameni svetih maš:

št. 49/11

ponedeljek, 12 . 12., KAMNJE ob 8.00
za pokojne
Devica Marija iz
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
Gvadalupe

GOJAČE ob 18.00
za † Jožeta Bratina,
p. n. Gojače 8

torek, 613 12.,
Lucija,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Ivano Brecelj,
Vrtovin 66

ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožefa in Tončko Koron,
p. n. Črniče 78

sreda, 14. 12.,
Janez od Križa,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 18.30
za † Jožko in starše Kobal,
Skrilje 38

MALOVŠE ob 18.00
za pokojne
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

četrtek, 15. 12.,
Kristina,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
Po namenu,
Kamnje 33

ČRNIČE ob 18.00
za † Danila Kosovela,
p. n. Črniče 63a

petek, 16. 12.,
b. devetdnevnica
David, kralj,

VRTOVIN ob 18.30
za †† Slavka in Jelico
Čermelj, Vrtovin 89

RAVNE ob 18.00
za †† Persič,
p. n. Črniče 6a

sobota, 17. 12.,

SKRILJE ob 8.00
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37

spovedovanje od 16.30
ČRNIČE ob 18.00
za † Janka Podgornika,
Črniče 105

b. devetdnevnica
Lazar iz Betanije
18. 12.
ČETRTA
ADVENTNA
NEDELJA
Gacijan,
škof

KAMNJE ob 7.45
za † Alojza Bajca,
Potoče 5
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za † Marjana Fišerja,
p. n. Črniče 24
za župnijo
spovedovanje od 15. do 16. ure.



Ali se resnično kesate svojih grehov? Ali se redno spoveste svojih grehov?
Ali v svojem življenju upoštevate božje zapovedi? Ali redno molite k Bogu?
Ali birmance spodbujate k obiskovanju svete maše? Ali prejemate sveto Rešnje telo?
Ali zvečer redno molite k Jezusu, se mu za kaj zahvalite in ga česa prosite?
Kaj mislite, ali ste nam dobri vzorniki?
Ali res verujete v Boga? Ali bi nas sprejeli, tudi če bi bili drugačni
od drugih otrok?
Ali ste že kdaj pomislili, da vam je žal, da imate otroke?
Ali ste vedno dober zgled svojim otrokom?
Ali spoštujete otrokovo osebnost?

 Za konec
RAZTRESENOST - Janez pride v službo in obe ušesi ima obvezani. Vprašajo ga, kaj se mu je zgodilo. Raztresenost. Likal sem hlače, ko je pozvonil telefon. Namesto slušalke sem k ušesu prislonil likalnik.
- Kaj pa drugo uho? - Ker sem bil tako hudo opečen, sem poklical reševalce.
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
3. adventna nedelja, 11. decembra 2011
Da bi odrasli veselju
Rekli so mu
torej: »Kdo
pa si? Tem,
ki so nas
poslali, moramo vendar
odgovoriti. Kaj praviš
sam o sebi?«
Rekel je: »Jaz sem glas
vpijočega v puščavi:
Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel
prerok Izaija.« In ti, ki
so bili poslani, so bili izmed farizejev. In vprašali so ga ter mu rekli:
»Kaj torej krščuješ, če
ti nisi ne Kristus ne Elija
ne prerok?« Janez jim
je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med
vami pa stoji on, ki ga vi
ne poznate, ta, ki pride za
menoj, ki pa je pred menoj in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal
jermen njegovega
obuvala.«
To se je zgodilo v
Betaniji, onstran
Jordana, kjer je
Janez krščeval.
(Jn 1,22—28)
Odlomki Božje besede
na 4. adventno nedeljo:
1. berilo: 2 Sam 7,1–16
2. berilo Rim 16,25–27
evangelij: Lk 11,26–38

Zadnja predstava Gregorja Čušina Janez brez
glave prejšnji četrtek mi je šla pošteno do srca. Kot
duhovnik sem se zelo zamislil in si dejal: »Svoje
življenje moram vzeti še bolj resno.« In zanimivo, v
isti sapi sem v sebi začutil neizmerno veselje. Res,
veliki umetniki znajo dati skupaj največjo resnost in
humor. Tudi v pogovorih z ljudmi po volitvah sem
odkrival isto: nekateri so najbolj trpko resničnost
znali povedati skozi zdrav humor in veselje. Pa
ne zato, da bi pozabili, potlačili. To pač dela veseli
december. Obstaja druga pot, to je pot adventa, pot
k odraslosti.
Poglejmo okoli sebe. Ravno veseli december se
tako zelo trudi, da bi ločil veselje od žalosti. Obstaja
pa nasprotna pot. Združi, o kristjan, v svojem
življenju skrb in srečo, obtežitev in vedrino, tragiko
in veselje! Prav to je delal Janez Krstnik. Vsi smo
v skušnjavi, da ob vsem, kar slišimo, postanemo
ljudje z obteženim srcem, nergači, nenehno jezni na
svet okoli sebe, na to ali ono institucijo, oblast ali kar
nase. Glas vpijočega v puščavi pa ni glas jeznega
in zagrenjenega človeka. Nasprotno! To je glas
preizkušanega in zrelega človeka. Ni se
mu tožilo ne po lepi preteklosti ne po
pravljični prihodnosti. Koliko kristjanov
danes živi bodisi v preteklosti bodisi v
prihodnosti! Ob Janezu v puščavi so
ljudje spet lahko rekli: »Življenje je
sedaj! Bog bo nastopil, a takrat bo že
prepozno, da bi začel živeti 'sedaj'.«
Če boste vsaj malo resno vzeli
advent, boste kot prvi sad v sebi
odkrili prav veselje. Verjemite, res
ga ni mogoče za praznike kupiti niti

načrtovati. V božični devetdnevnici
bomo vsak dan prepevali vedno sveže
in doživete vzklike veselja. Razume in
doživi jih tisti, ki se je poslovil od lažne
utvare, da bo nekoč imel vse urejeno,
vse pospravljeno, zagotovljeno ... Ta bo
našel čas za bogoslužje ravno takrat,
ko ga ima najmanj. Ko je najbolj hudo,
se nepričakovano sredi puščave porodi
vedrina in veselje. Prav tega najbolj
potrebujemo vsi. Potrebujejo ga vaši
otroci, vaši starši, celo vaši nadrejeni ...
Jezus je v takratnem adventu po
svoji Materi združil, kar se je zdelo
nemogoče. V sedanjem adventu želi po
njej v tvojem življenju peljati k zrelosti
in združiti, kar se zdi nemogoče, veselje
in žalost, pričakovanje in poslavljanje.
O tem je rada govorila bl. mati Terezija:
»Vedrost je znamenje dobrodušnega
človeka. Pogosto je pregrinjalo, za
katerim se skriva življenje žrtvovanja.
Kdor ima ta dar vedrosti, pogosto
dosega veliko popolnost.«

SPOVED ZA VEROUČENCE
ta teden v Črničah, za birmance
priprava in spoved v četrtek ob 16.
uri, za vse druge razrede priprava
v četrtek ob 17. uri, nato spoved.
Kdor takrat res ne more, lahko pride k
birmancem ali v soboto.

Obvestila:

PRAZNOVANJE
ZAKONSKIH JUBILANTOV
Župnijska karitas v
Kamnjah vabi zakonske jubilante k zahvalni
sveti maši v nedeljo
ob 10.30. Pri maši bo
blagoslov zakoncev. Skupaj se bomo
zahvalili za vse prejete darove v vaših
zakonih in družinah. Po maši bo agape, druženje v župnijski dvorani.
Če obhajate letos 10, 20, 25, 30, 40,
50 ali več let zakonskega življenja,
lepo vabljeni. Morda nekateri niste
prejeli vabila, zato še enkrat vabljeni
vsi. Povabite tiste, ki imajo obletnico, pa niso dobili vabila ali zbirajo
korajžo. Jubilanti, pridite v prve klopi,
ki so rezervirane za vas.

PEVCI
Vaje za mešani pevski zbor v Kamnjah
so ta teden namesto v petek v soboto ob 19.30. Obvezna je zaradi
praznikov obvezna!
OBISK BOLNIKOV
V petek od 9. ure dalje spovedovanje
in obhajanje bolnikov; začetek v Gojačah, nato Malovše, Ravne in Črniče.

ADVENTNA SPOVED
V Črničah bo adventno spovedovanje
v soboto od 16.30 dalje. Poleg domačih dveh duhovnikov bosta spovedovala eden od bratov kapucinov iz
Vipavskega Križa in g. Bogdan Bric iz
Oseka; on bo na voljo za sveto spoved
župnik tudi v nedeljo med 15. in 16. uro.

ZAČETEK BOŽIČNE
DEVETDNEVNICE
V petek se začne neposredna priprava na praznik. Vabljeni, da po
svojih močeh posvetite advent z
obiskom tega lepega bogoslužja, tudi otroci in vsi, ki
ste obremenjeni z vsakdanjimi obveznostmi.
Otroci boste pri vsakem
obisku simbolično dobili ovčko. Odraslim pa bo devetdnevnica pomagala najti izgubljeno ovčko v sebi.
MAVRIČNA SKUPINA
Mavričarji v Kamnjah imate srečanje
v ponedeljek ob 17. uri

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Skavti bodo tudi letos sprejeli luč
miru in jo ponesli po župnijah. V
Kamnjah in Črničah jo bomo sprejeli
v nedeljo pri vseh mašah.
3. ADVENTNI VEČER
bo v petek v škofijski gimnaziji v
Vipavi ob 20. uri. Predaval bo dr.
Andrej Marko Poznič: Pravičnost
v ljubezni.

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
- nadaljevanje -

Pomoč za pripravo
na spoved
To je samo nekaj natresenih vprašanj za pomoč
pri spraševanju vesti.
Nikakor ne zajemajo celote.
Pri tem je bolj kot zunanje
merilo pomemben odnos.
• Kaj je moj »trn«, kaj me najbolj zadržuje, ko bi v življenju
rad šel naprej?
• Kako je z mojo vero? S čim jo hranim?
Kaj sem za svojo vero v zadnjih mesecih konkretnega naredil?
• Ali se zanašam samo nase in se imam
za nenadomestljivega, ali hočem vse
narediti sam?
• Ali je moja molitev pogovor, ali sploh
redno molim?
• Sem že odpustil vsem ali še gojim
kakšno zamero? Sem odpustil sebi,
staršem, drugim?
• Koliko časa zapravim pred televizijo,
računalnikom? S čim napolnjujem posodo svojega časa?
• Velko greha se porodi z jezikom. Kako
je z mojo besedo, govorjenjem? Sem
širil govorice, nisem znal molčati? Sem
z besedo ranil ženo (moža), otroka,
starše …?
• Ali je nedeljska maša zame odločitev
ali le navada, ki jo morda opravim zaradi drugih ali iz strahu pred slabo vestjo?

• Nikogar še nisem ubil, morda sem ubijal
drugače, s posmehovanjem, z besedo, s
poželjivostjo, z zlorabljanjem čustev …
• Sem širil nezadovoljstvo, zagrenjenost,
sem postal nergač? Sem širil nenehno
ukvarjanje s slabostmi drugih?
• Ali spoštujem svoje telo, tempelj Svetega Duha? Se vdajam sprevrženim ponudbam na internetu in televiziji?
• Sem bil nezvest v zakonu, sem morda
začel iskati čustveno tolažbo drugje?
• Sem opuščal poslušanje in pogovor s
sozakoncem, z otrokom?
• Ali sem navezan na denar, na obleko,
sem postal suženj hrane in pijače?
• Znam videti trpljenje bližnjega, njegovo
žalost in zapuščenost?
• Ali sem za resnico pripravljen tudi kaj
pretrpeti?
• Ali sem pripravljen pomagati tistim,
ki so v stiski?
• Znam videti Boga v vsem, kar je lepega
in dobrega na svetu?
• Ali sem pogumen kristjan? Ali se sramujem svoje vere? Se v svojem okolju
postavim za pravico in poštenost?

Kot zanimivost in spodbuda še
vprašanja, ki so jih staršem napisali birmanci (ne naši), tako kot
jih sami vidijo:
Ali se vam zdi, da ste otroka dobro pripravili na življenje?
Ali znate sprejeti
težave, ali se jim raje
izognete?
Ali se v težkih trenutkih vedno obrnete na
Boga?
Ste potrpežljivi in spoštujete otrokovo mnenje in njegove želje?
Ali ste iskreni in zaupljivi do svojih otrok
in ostalih ljudi?
Kdaj ste nazadnje skupaj z družino molili
in brali odlomke iz Svetega pisma?
Ste dober zgled otroku za reden obisk
svete maše?
Ali mislite, da je vaš otrok na pravi poti,
da postane samostojen kristjan?
Kdaj ste se zadnjič pogovorili s svojim
otrokom?



