št. 49/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 3 12.,

KAMNJE ob 18.00
za † Tonija Čibeja,
Kamnje 5a

GOJAČE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

Barbara,
mučenka

VRTOVIN ob 18.00
za † Nevenko Copič,
p. n. Vrtovin

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

sreda, 5. 12.,
Krispina,
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za †† starše Marijo in Jožeta
Mužina, Vrtovin 17a

MALOVŠE ob 18.00
za † Adelo Cigoj,
p. n. Malovše 30

Frančišek Ksaver,
duhovnik

torek, 4. 12.,

obisk sv. Miklavža

četrtek, 6. 12.,

Nikolaj,
škof

SKRILJE ob 18.00
v priprošnjo Svetogorski MB
za zdravje, Skrilje 38
Ob 17.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega.

prvi petek, 7. 12.,
Ambrož,
cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 18.00
za †† Edvarda, Jožefo in
Valentino, p. n. dar. Italija
obisk sv. MiklavžaK

VRTOVIN ob 18.00
za †† Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ivana in Terezijo
Brankovič, p. n.

KAMNJE ob 9.00
za † Darka Valiča,
Skrilje 2

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

Od 17. ure spoved
Ob 17.30 priložnost za spoved,
in češčenje Najsvetejšega
po maši češčenje Najsvetejšega.

sobota, 8. 12.,
Brezmadežno
spočetje Device
Marije
9. 12.
2. ADVENTNA
NEDELJA
Peter Fourier,
redovnik

VRTOVIN ob 7.45
za †† Podgornik,
Vrtovin 24
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Vida Kodriča,
Črniče 79d
za župnijo

PRED NAMI JE:

•
•
•
•

nedelja, 16. 12., začetek božične devetdnevnice;
nedelja, 16. 12., adventna spoved v Kamnjah;
sobota, nedelja, 22., 23. 12., adventna spoved v Črničah;
nedelja Svete Družine, 30. 12., praznovanje zakonskih jubilantov v Kamnjah.

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
1. adventna nedelja, 2. decembra 2012
In znamenja bodo
na soncu
in luni
in zvezdah in na zemlji
bo med narodi stiska in
zmeda zaradi bučanja
morja in valov. In ljudje
bodo koprneli od strahu
in pričakovanja tega, kar
pride nad ves svet; zakaj
nebeške sile se bodo
majale. In takrat bodo
videli Sina človekovega
priti na oblaku z veliko
močjo in slavo. Ko pa se
bo to začelo goditi, se
ozrite kvišku in vzdignite
glave; zakaj vaše odrešenje se približuje.«
Varujte se pa, da vam
srca ne bodo obtežena s
požrešnostjo in pijanostjo in skrbmi tega življenja in da tisti dan ne
pride nad vas nenadoma
kakor zanka; kajti prišel
bo čez vse, ki prebivajo po vsej zemlji. Čujte
torej vsak čas in prosite,
da bi vsemu temu, kar
se bo godilo, mogli
ubežati in stopiti
pred Sina človekovega.«
(Lk 21,25–36)

 Za konec
ZLORABA – Vinska bratca se pogovarjata: »Si že slišal, da nekateri govorijo o zlorabi alkohola? Kaj to sploh je?
»O, ja, sem slišal tudi jaz. To je pa tisto, ko nekateri na primer z žganjem brišejo prah, čistijo okna ali pa si z njim celo
mažejo ramena in kolena.«
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

Odlomki Božje besede
na 2. adventno nedeljo:
1. berilo: Bar 5,1–9
2. berilo Flp 1,4–11
evangelij: Lk 3,1–6

Veselje v sožitju
Geslo letošnjega tedna Karitas vsebuje dve besedi. SOŽITJE pomeni skupno življenje, lahko bi rekli
tudi so-življenje, skladne medsebojne odnose in prizadevanje za skupno dobro. Druga beseda je VESELJE, ki ga kot radostno razpoloženje, navdušenje,
dobro počutje, srečo iščemo vsi ljudje.
Ko mislimo na sožitje mlajših in starejših generacij, se lahko vprašamo, ali se znamo približati človeku, ki nima nikogar, da bi z njim delil svoj čas,
svoje veselje ter njegovo žalost in stisko. Morda je
to sošolec ali prijatelj, ki ga vidimo vsak dan, pa ga
sploh ne opazimo? Lahko je sorodnik, sosed, sodelavec, s katerim se vsak dan srečamo, pa ga niti ne
pozdravimo?
Vsak izmed nas si lahko sam izbira, zakaj in s kom
bo v sožitju. Toda prav je, da imamo tri nepogrešljive partnerje sožitja. To so: Jezus Kristus, naši bližnji
in ubogi med nami.
Jezus nam pravi: »Jaz sem trta, vi mladike. Kdor
živi v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez
mene ne morete ničesar storiti« (Jn 15,5). Zato naj
nedelja ne postane čas brezdelja, popolne sprostitve, za Boga pa samo, če je ostalo kaj časa. Kristus
stoji pred našimi vrati, trka in čaka, da mu jih odpremo, ker želi vstopiti v naše srce.
Naši bližnji naj postanejo temelj našega sožitja, da dosežemo veselje. Ker
smo ljudje socialna,
skupnostna
bitja,
je bila že od nekdaj
huda kazen samica.

Tudi danes je osamljenost nekaj
najhujšega, kar lahko doleti človeka.
Spoštovanje, skrb do bližnjega, urejeni družinski, sosedski, službeni odnosi
so potreben dejavnik, da živimo veselje v sožitju.
Ubogi med nami pa so ognjišča sožitja. Vedno bodo med nami, zato se
moramo zavedati, da je delo za uboge
in z ubogimi del našega življenja. Skupno ognjišče z ubogimi lajša in rešuje
našo prikrito revščino. Imejmo zato v
tem adventnem času, času pričakovanja, skupno ognjišče sožitja, da bomo
lajšali svojo revščino in revščino bližnjega.
Stanko Rovtar

Obvestila:
PRAZNIK BREZMADEŽNE
Vabljeni k praznični sveti
maši v soboto. Slavimo
lep praznik Marijinega
brezmadežnega spočetja.
SVETI MIKLAVŽ SE JE NAJAVIL
okrog bo hodil ponoči, saj je skrita dobrota najlepša.
V Kamnjah bo prišel zvečer kot po navadi, v sredo, takoj po
večerni sveti maši. Mavrični kamenčki bodo
miklavževanje obogatili
z igrico.
V Črničah bo letos prišel v cerkev na svoj
god, v četrtek. Letos
ima posebno vzgojno
željo. Vse otroke vabi,
da v cerkvi vi njemu
prinesete nekaj, kar
ste doma prejeli in ste

pripravljeni darovati drugim. Vabljeni v
četrtek takoj po večerni sveti maši.
DECEMBRSKO SREČANJE ZAKONSKIH SKUPIN
bo drugačno. Pari iz obeh skupin vabljeni
na skupno srečanje skupin Vipavske doline z Danijem in Vilmo Siter, ki bo v torek
ob 19. uri v Škofijski gimnaziji v Vipavi.
PRVI PETEK
Vabljeni k redni sveti spovedi in češčenju Najsvetejšega.
Otroci, ki redno hodite k spovedi za prve
petke, lahko pridete že sedaj k adventni
spovedi.
OBISK BOLNIKOV
Zaradi praznika bolnikov ne obiskujem
v soboto, ampak kasneje pred božičem.
BIRMANCI
Birmanska skupina v Črničah se z Urbanom in Tanjo tokrat dobi v petek,
7.12., ob 18. uri.
V Kamnjah smo se z bodočimi animatorji dogovorili, da se vsi bodoči birmanci dobite pri izdelovanju voščilnic za obiske, zato računajte na soboto, 15. 12.,
ob 9. uri dopoldne v Kamnjah.
MLADI
Dobimo se kot običajno v petek ob 20.
uri v Kamnjah.
STREŽNIKI
V Kamnjah se dobimo v soboto, na
praznik po maši. Če bo vreme dopuščalo gremo na igrišče.
HVALA
Pri dobrodelnem koncertu v Kamnjah
smo za obnovo Svetega Pavla v nedeljo
zbrali 470 €. Hvala vsakemu darovalcu.
DRUGI DEKANIJSKI ADVENTNI VEČER
bo v petek v škofijski gimnaziji v Vipavi
ob 20. uri. Predavala bo mag. Nadja
Pregeljc: Krščanska etika Filipa Terčelja.
Gostje večera vokalni skupini Šumljak
in Grlica Budanje.

EN DRUGAČEN VEČER
V ENEM ADVENTNEM TEDNU
»Advent konkretno« ali
»leto vere konkretno«, bi
lahko rekli. To si lahko zadate za drobno pripravo
na božič v letu vere. Lahko
ga pripravite doma, lahko
z drugimi v cerkvi.
Rezerviran čas za molitev,
skupna molitev, poglobljena osebna molitev, to je
pravi odgovor na stanje
našega časa. Vabljeni k
skupni molitvi, kjer se tedensko zbirate zunaj maše
po cerkvah.

Evharistični post: Še vedno velja, da
eno uro pred obhajilom ne jemo, vodo
lahko pijemo kadarkoli. »Pravilo« služi samo temu, da imamo pravi odnos do
svete maše in obhajila.
Obleka je za človeka, ki je duhovno bitje,
podaljšek telesa. Z njo od znotraj izraža
nekaj več. Ko se za nedeljsko in praznično
bogoslužje lepše oblečemo, je to duhovno
dejanje, ne le izraz spodobnosti.

Zvonjenje in pritrkavanje: Ker imamo
danes samodejno električno zvonjenje, so
toliko bolj dragoceni pritrkovalci, ki nas
za posebne praznične priložnosti pripravijo s primernim razpoloženjem. Zvonovi
»kličejo«, to nas spominja, da »cerkev«
pomeni »poklicati, sklicati«. V cerkev ne
Letos je na poti kip Ma- gremo po trenutnem občutju, ampak, ker
rije romarice in zato v adventu ne bo nas je nekdo sklical. Kako bi delovalo, če
posebnega romanja podob po vaseh. bi zvon klical samo enega posameznika?
Kljub temu vabljeni, da kakšen adven- Cerkvena vrata so navadno večja in lepo
tni večer posvetite skupni molitvi.
izdelana. Ob njih je običajno krstni kaZa doma: zraven oznanil v cerkvi ali na men. (Na to nas
spletni strani lahko vzamete preprost danes, žal, spoobrazec, ki potuje z Marijo romarico. minja le še spreLahko ga uporabite in naredite lep sku- jem otroka pri
pni večer, adventni večer doma. Dovolj krstu.) Že cerkev
sta dva ali trije. Lahko se povabite med kot stavba nas
seboj tisti, ki živite sami, ali tisti, ki spominja na Cerdoma ne morete moliti skupaj. Ni treba kev, ki je duhovveliko in dolgo, začnimo z malim in to na, vendar resnična nevidna stvarnost.
bo umirilo čas in spremenilo pripravo na Vrata in krstni kamen ali ponekod prava
božič. Poskusite, nič ne morete izgubiti. krstilnica nas spominjajo, da se v Cerkev
ne včlanimo kot v društvo ali v stranko.
Za vstop v Cerkev nas je nekdo najprej
***
rodil v krstu. Nismo vstopili zato, ker bi se
sodelovanje pri bogoslužju (nadaljevanje) sami dokopali do tega spoznanja.
»RAZLAGA« SVETE MAŠE - začetek
Kropilnik z blagoslovljeno vodo predstavlja krstni kamen in krstno vodo, v
Bodimo si kar takoj na jasnem: Svete kateri smo pri krstu umrli in se prerodili
maše ne moremo razložiti. Pomaga nam za novo življenje. Ko se na začetku svete
lahko le pomen nekaterih simbolov, ki jih maše pokrižam z blagoslovljeno vodo, me
pri maši živimo. V začetku adventa nekaj ta simbol spomni na krst. Brez krsta nabesed o pripravi in začetku svete maše.
mreč, kot je dejal že veliki sveti Ambrož,
Kar nekaj zdravih navad je, ki nam po- svete maše ne moremo »razumeti«.
magajo, da se že pred začetkom na
mašo pripravimo.

