Nameni svetih maš:

nedelja Kristusa Kralja

ponedeljek, 25. 11., KAMNJE ob 18.30
Katarina Aleksandrijska, za † Gabrijela Brica,
devica, mučenka
Potoče 52

GOJAČE ob 18.30
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8
24. 11. 2013

torek, 26. 11.,

Valerijan Oglejski,
škof

VRTOVIN ob 18.30
ČRNIČE ob 18.30
za †† starše Lozar in Bajc ter za † Milorada Čuliberka,
njihove †† sorodnike, Vrtovin 25a p. n. Črniče 25

sreda, 27. 11.,
Modest in Virgil,
apostola Karantanije

SKRILJE ob 18.30
v čast Materi Božji
v zahvalo, Skrilje 27

MALOVŠE ob 18.30
za †† starše Krkoč,
p. n. Malovše 24

četrtek, 28. 11.,

Katarina Labouré,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Antona in Slavko
Možina, Potoče 24

ČRNIČE ob 18.30
za †† starše Podgornik,
p. n. Črniče 69b

petek, 29. 11.,
Filomen,
mučenec

VRTOVIN ob 18.30
RAVNE ob 18.30
za †† Stanka in Ivanko Lozar ter za † Marjana Slejka;
Franca Rupnika, p. n. Vrtovin
p. n. Ravne 30

sobota, 30. 11.,

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo,
Skrilje 50

Andrej,
apostol
1. 12.

PRVA
ADVENTNA
NEDELJA

Karel de Foucauld,
redovnik
nedelja Karitas

SKRILJE ob 7.45
v zahvalo in priprošnjo,
Skrilje 77
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo,
Kamnje 5a

ČRNIČE ob 18.30
za † Kazimirja Bavca,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
za †† Zdravka in Iva
Podgornika, p. n. Malovše 10
za župnijo

Pred nami je:
•
•
•
•

nedelja, 8. 12., Brezmadežna, krst otrok v Kamnjah;
nedelja, 8. 12., popoldan (predviden) prevoz zvonov na Sveti Pavel
nedelja, 15. 12., adventna spoved v Kamnjah;
sobota, nedelja, 21., 22., adventna spoved v Črničah;
nedelja, 29. 12., Sveta družina, praznovanje zakonskih jubilantov v Kamnjah.

št. 45

Tisti čas
so se
voditelji
ljudstva
norčevali iz Jezusa in
govorili: »Druge je
rešil, naj reši sebe, če
je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali
so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so:
»Če si judovski kralj,
reši samega sebe.«
Nad njim je bil tudi
napis: ›Ta je judovski
kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki sta visela na
križu, ga je preklinjal
in mu govoril: »Ali nisi
ti Mesija? Reši sebe in
naju!« Drugi pa mu je
odgovóril in ga svaril:
»Ali se ne bojiš Boga,
saj te je zadela enaka
obsodba? In naju po
pravici, kajti prejemava primerno povračilo
za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič
hudega.« In govoril
je: »Jezus, spomni se
me, ko prideš v svoje
kraljestvo!« In on mu
je rekel: »Resnično,
povem ti: Danes boš z
menoj v raju.«
(Lk 23,35–43)

 Za konec
BARVA ZOB – Pacient potoži svojemu zdravniku: »Rumene zobe imam. Kaj naj storim?«
»Nosite kravato zelene barve z rdečimi pikami.«

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 1. adventno nedeljo:
1. berilo: 2 Sam 5,1–3
2. berilo: Kol 1,12–20
evangelij: Lk 23,35–43

Kraljevala bo le ljubezen
Leto vere smo sklenili s človekom, ki je vse zapravil,
vse izgubil. Potisnjen na križ je končal žalostno »usodo« svoje življenjske poti. Ljubezen je lahko videla,
kar se ne vidi. In tako je zunaj vsake logike prišel do
najgloblje vere v Božjega Sina.
Samo ljubezen ve. Samo ljubezen lahko vidi in spozna
Boga. V srce me je zabolela izpoved dekleta: »Vsi so
mi govorili o veri, vrednotah, karitas, solidarnosti, dobroti ... Nihče mi ni govoril o ljubezni. Zato sem ostala
brez Boga v trenutku, ko sem ga najbolj potrebovala.«
Priznajmo si, beseda ljubezen je danes prepovedana.
Preveč smo jo umaknili v svet čustev, popevk, neštetih
podob iz filmov in reklam, da bi sploh smeli o njej govoriti resno. Laže je reči »karitas« kot ljubezen. Laže
je govoriti o strpnosti kot o ljubezni. Ljubezen te ne
pusti brez prizadetosti, brez izgubljanja, brez ran.
Ker smo si pustili vzeti ljubezen, smo tudi iz Boga
naredili idejo. Tak Bog te ne bo nahranil, ne bo te izpolnil. Leto vere nas je spomnilo, da je med nami in
v nas veliko filozofskega boga. Ali pa posladkanega,
tudi otročjega boga. Ne vem, kdo nas je zapeljal, da je
mogoče priti do Boga z mislijo ali z moralnim naporom.
Od tod je samo korak do posmeha ali celo norčevanja.
Ko vera ni več povezana z ljubeznijo, ne moreš več
videti in razumeti križa. Začnemo misliti,
da je mogoče priti
do Boga mimo velike noči. V Cerkvi lahko
vse uredimo tako, da
teče naprej, tudi če
ne bi bilo velike noči.
Vse to se je dogajalo na križu.
Tam je bil odpad, zavrnitev, tam
je bila živa ljubezen in na novo

odkrita vera. Vse to je tudi danes v križu sodobne družbe. Veliko nedolžnih je
pribitih. Za mnoge je to dokaz, da ni
Božjega Sina in da ni Očeta. Mnogi pa
prav v tej skrajni uri na novo prepoznavajo obraz Boga. Na začetku je Bog
iz Adamovega rebra ustvaril ženo. Le
ljubezen lahko vidi, da je iz prebodene
strani iz rebra novega Adama rojena
nova Eva. Noben mislec in modrec tega
ne more razložiti, samo ljubezen lahko
vidi in veruje.
Zato vam ob sklepu leta vere in začetku adventa iskreno želim, da bi v
teh časih iskali Boga in človeka skozi
ljubezen. To so edine oči, ki bodo v
dogajanju okoli nas lahko prepoznale
rojevanje. Zemeljski kralji nas zapuščajo, izkoriščajo. Kralj, ki te je rodil
iz lastnega rebra, prebodene strani,
te ne bo zapustil. Prvi Adam ni zdržal,
ni zmogel biti kralj. Novi Adam te je
znova naredil za »kost svojih kosti«. Po
veri in krstu si na novo narejen. Zato
nehaj o njem samo razmišljati in bodi z
njim združen.
župnik

Obvestila:
Danes popoldne je v
Logu pri Vipavi ob 15.
uri srečanje prijateljev
centra Aletti. Sveto mašo bo daroval
in spregovoril p. Marko Rupnik. Po
maši bo ob predstavitvi mogoč ogled
preurejenega bogoslužnega prostora
z mozaikom v Vrhpolju.
SODELAVCI KARITAS
V torek vabljeni, da se dobimo skupaj sodelavci obeh župnij v Črničah
ob 20. uri v župnišču. Povabljen kdor
koli, ki je pripravljen včasih darovati
svoj čas za bližnjega. Pridite, skupaj
nam bo lepo in skupaj bomo zmogli
več.

PLETENJE ADVENTNIH VENČKOV
V ponedeljek od 16. do 18. ure v
Kamnjah v sklopu programa Karitas
vsi vabljeni na delavnico izdelovanja
adventnih venčkov. Kdor bi želel venček, ga bo lahko dobil za simbolično
ceno že v ponedeljek
po maši in še med tednom.
V sredo od 16. do
18. ure v Črničah v
učilnici župnijska karitas vabi na druženje
in pletenje venčkov.
Venčke boste lahko naredili zase ali za
druge, da bomo z njim razveselili na
domu koga od starejših v župniji.
Vabljeni vsi, od najmanjših do najstarejših.
MLADINSKA SKUPINA
V petek se spet dobimo skupaj v župnijski kuhinji v Kamnjah ob 19.30.
BIRMANCI IN ANIMATORJI
Prisrčna hvala vsem animatorjem, ki
ste se žrtvovali za duhovno obnovo
na Sveti Gori. Starši, pomagajte in z
vzdušjem v vašem domu poskrbite, da
bo plamenček, ki se je vnel v mladih
srcih, dobival olje, da bo gorel. Pomagajte, da sodobni elektronski pripomočki in zasloni ne bodo takoj posrkali
in uničili položenega semena Božjega
življenja.
Birmanci ste v četrtek vabljeni, kdor
more in želi, s pomočjo prevoza staršev, na ogled prostorov Karitas v Ajdovščini. Rezerviran imamo termin od
17. do 18. ure.
VERJAMEM VATE – TEDEN KARITAS
Letos nas združuje po pod geslom:
»Verjamem vate.« Ta čas naj ne bo
zaznamovan le z nekaterimi dogodki.
Skušajmo v tem tednu predvsem deliti
nekaj svojega časa za človeka, ki je
morda sam, starejši, v stiski, zasvoje-

nosti ... Včasih je dobra beseda, čas
in poslušanje vredno največ.
V sredo je vsakoletni koncert Klic
dobrote. Ob 20. uri si ga lahko ogledate na TV Slovenija.
V četrtek je med 10. in 11. uro ter
med 15. in 19. uro v Centru karitas v
Ajdovščini, (Vipavska 11, blizu upravne enote,) dan odprtih vrat. Pridite
in prisluhnite – predstavili bomo naše
programe. Še posebej vabljeni birmanci z animatorji, kateheti in starši.
Teden sklepa nedelja Karitas. Pri svetih mašah bo nabirka za potrebe Karitas, namenjena bo predvsem najbolj
potrebnim družinam na Primorskem.

HVALA
vsem zidarjem in pomočnikom iz Gojač in Malovš, ki so ometali notranjščino cerkve, uredili strelovod in druge
napeljave ter montirali okna na Svetem Pavlu. Hvala Franju Lozarju iz
Vrtovina, ki je v celoti daroval kamen
za oblogo zvonika. Hvala vsem, ki se
trudite, da dela tečejo. V tem tednu se
bo zaključevala obnova tlaka v cerkvi.
Če je kdo pripravljen priskočiti na pomoč, naj sporoči.

ADVENT
V nedeljo bomo pri svetih mašah blagoslovili simbole - adventne venčke.
Sprememba v bogoslužju: na poglobljen čas priprave nas spominja vijoličasta barva, pri sveti maši ne molimo
ali pojemo slave. Iz cerkve, župnijske
in podružnične, se odstrani vse cvetje, lahko se pusti samo zelenje. Prav
je, da to vemo vsi in ne bomo napačno sklepali, da so odgovorni za krašenje slabo opravili svoje delo.
Advent doseže vrh z začetkom devetdnevnice 17. decembra.
Pravočasno mislimo na mah in vse
potrebno za pripravo jaslic.

***
ADVENTNI VEČERI 2013
Vabljeni na adventna poglabljanja, trije četrtki ob 20. uri, v škofijski gimnaziji Vipava. Vsi trije večeri bodo letos
vsebinsko bogati:

OTROCI – ADVENTNI KOLEDAR
Pri verouku boste v tem tednu dobili
letošnji adventni koledar. Misijonarji
vas vabijo, da se pripravite na praznik Jezusovega rojstva tako, da se
odpovedujete računalniku in televiziji,
namesto tega pa se vsak dan posvetite kratki molitvi in zgodbi. S svojimi
darovi boste lahko sodelovali v akciji
otroci za otroke.

PARKIRANJE – opozorilo
Vse, ki v Kamnjah med mašo parkirate v okolici cerkve, prosimo, da ste
pozorni in ne zapirate poti za dostop
do drugih delov naselja. Pred kratkim
reševalno vozilo ni moglo priti mimo
vozil do cilja.

četrtek, 5. decembra 2013:
prof. Irena Breščak
ALOJZIJ FILIPIČ – DUHOVNIK,
BOTANIK, RODOLJUB
gost večera Moški zbor Lipa z Ravnice
četrtek, 12. decembra 2013:
dr. Bogdan Žorž
ZA ŽIVLJENJE – KAKO PREŽIVETI
KRIZNE ČASE
četrtek, 19. decembra 2013:
dr. Leon Oblak
SVETNIKI IN SVETNICE – NAŠI
ZANESLJIVI PRIPROŠNJIKI IN PRIPROŠNJICE
Vabita: Klub krščanskih izobražencev
Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije.

