Nameni svetih maš:
ponedeljek, 20. 12. KAMNJE ob 18.00
b. devetdnevnica
za † Olgo Kravos,
Vincencij, duhovnik p. n. Kamnje 33
torek, 21. 12.
b. devetdnevnica
Peter Kanizij

sreda, 22. 12.
b. devetdnevnica
Frančiška Cabrini
četrtek, 23. 12.
b. devetdnevnica
Janez Kancij

petek, 24. 12.
b. devetdnevnica
sveti večer

25. 12.
BOŽIČ,
GOSPODOVO
ROJSTO
26. 12.
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

GOJAČE ob 18.00
za vse †† Bovcon,
p. n. Gojače 3c

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marijo in Alojza
Korona,
p. n. Črniče 4
SKRILJE ob 8.00
RAVNE ob 18.00
za † sestro Jožko in
8. dan za † Zofko Vidmar,
†† starše Kobal, Skrilje 38
Ravne 1
KAMNJE ob 18.00
ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Vodopivec in
za † Jankota Podgornika,
Jožko Krašna, Kamnje 10
p. n. Črniče 105
SKRILJE ob 16.00
ČRNIČE ob 18.00
za † Ivanko Kodrič,
otroška maša na sveti večer
Skrilje 36 (devetdnevnica)
polnočnica ob 24.00
KAMNJE polnočnica ob 24.00 za † Stanislava Slejka,
za † Zdravka Vodopivca,
p. n. Ravne 10a
Kamnje 26
KAMNJE ob 7.45
ČRNIČE ob 10.00
v zahvalo Božji dobroti,
za † Cvetko Gerljevič,
Vrtovin
po namenu nečakov
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
KAMNJE ob 7.45
ČRNIČE ob 9.00
za † Jožeta Copiča,
za vse †† Volk,
Vrtovin 123
p. n. Črniče 63b
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za † Leopolda in Danico
Batagelj, Vrtovin 10

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje

VRTOVIN ob 18.00
za †† Jožeta in Terezijo
Šatej, Vrtovin 33

IZ BOŽIČNEGA VOŠČILA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v župnijskih
občestvih, pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem našim zamejcem in zdomcem
ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom in najbolj preizkušanim bratom in sestram (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu
2011 spreminja v sodobno hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!

 Z a konec

PRI VEROUKU – Katehet vpraša: »Otroci, kdo ve, kje je Bog pričujoč?« Janezek: »V naši
kopalnici!« »Kje si pa to slišal?« −»Naš ata vsako jutro razbija po vratih v kopalnico in vpije:
g, a si še zmerajj noter?'«
'Mojj Bog,
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

4. adventna nedelja, 19. december 2010
Njegova mati
Marija je bila
zaročena z
Jožefom; in preden sta
prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega
Duha. Njen mož Jožef je bil
pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da
jo bo skrivaj odslovil. Ko je
to premišljeval, glej, se mu
je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef,
Davidov sin, ne boj se vzeti
k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč
od Svetega Duha. Rodila bo
sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo
odrešil grehov.« Vse to pa
se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po
preroku: ›Glej, devica bo
spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar
pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor
mu je naročil Gospodov angel. Vzel
je svojo ženo
k sebi. (Mt 1,16—24)
Odlomki Božje besede
na božič:
1. berilo: Iz 52,7—10
2. berilo: Heb 1,1—6
evangelij: Jn 1,1—18

Vse mine, Bog ostaja
V teh dneh boste prejeli veliko voščilnic.
Umetniki so na tisoč in en način upodobili sveto
družino in jaslice. Dete Jezus pogosto že na zunaj kaže, da je Bog. Je kar velik otrok, roke drži
razprostrte, ponekod že blagoslavlja … Ustvarjalci so želeli poudariti, da ta otrok ni samo človek. Sam pa včasih v jaslicah pogrešam čisto
pravega nebogljenega dojenčka, popolnoma
odvisnega od matere in očeta ter dobrih ljudi.
S to podobo je povezano tudi moje iskreno
voščilo vsakemu izmed vas. Živimo v nelahkih
časih. Tako blizu nam je sveti Jožef, o katerem
beremo, da je premišljeval, kako naj se reši iz
položaja, ki ga ne razume. »Kje je tu Bog?« se
morda kdaj sprašujete, kot se je spraševal on.
Zakaj Bog ne poskrbi, da bi bilo drugače?
Res, božič ni samo trenutek rojstva v tisti
štali. Je tudi pot, dolga pot, ki jo je v negotovosti in iskanju prehodila sveta družina. In tisti
hlev ni bil prav nič idiličen in prihodnost prav nič
jasna in brezskrbna.
Svet se je med tem zabaval in se ukvarjal
s političnimi vprašanji, z Rimljani, z medstrankarskimi prepiri, z
vremenom … Sredi
toka dogodkov se
je razodel Bog: tiho
in preprosto.
Zato vam ob letošnjem
božiču
voščim predvsem
močne vere.

Da bi verjeli ne le, da se je rodil in da je.
Da bi verjeli, da tudi danes živi in je med
nami. V tisti noči se je zaslišal jok. Jok
čisto pravega nemočnega otroka. Od tedaj je za vedno tu, da bi nas pritegnil v
svoje božje življenje. To življenje je mogoče, mogoče tudi danes!
Prišel je kot običajen otrok. Ne le zaradi preprostosti in nevsiljivosti. Hotel
je jokati kot otrok, da bi tudi danes ob
navidezni nemoči ne dvomili. Gospod
se resnično rojeva v mojem in tvojem
vsakdanjem življenju. Rojeva se, ko je
na videz vse negotovo in ko se zdi, da
Bog ne poskrbi.
In če se znajdemo pod pritiskom sodobnega načina življenja, pomislimo:
»Vse to mine, le eno ostane.« Koliko bleščečih svetovnih dogodkov je pozabljenih že čez par dni − v našem življenju pa
je lahko On, ki ostaja. Večno.
Voščim blagoslovljen božič. Voščilu se
pridružuje g. Aleksander Lestan.
župnik
OBVESTILA:

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Vabljeni k devetdnevnici! Veroučenci
in predšolski otroci z vsakim obiskom
prispevate, da bo veliko srce v cerkvi
gorelo, polno ljubezni. Vsakič dobite
ovčko za domače jaslice.
VEROUK
je v ponedeljek in torek še reden. Vsi
otroci vabljeni k obisku devetdnevnice.
OBHAJANJE SVETEGA VEČERA
Sveti večer naj bo drugačen od vseh
drugih večerov predvsem doma. Preizkusite, kako lepo je, če televizijski
sprejemnik molči.

Bodite skupaj pri mizi in ob jaslicah. Maša ob 18. uri naj bo res le
za otroke in starše, ki ne morete k
polnočnici, tudi po tej maši doma
naredite lep sveti večer. Lepo je, če
vpeljete navado blagoslova doma.
Družina se zbere in gre
po
hiši s kadilom in z
blagoslovljeno vodo
ter sklene večer pri
jaslicah.
V cerkvi je na voljo tudi kadilo z
ogljem; prispevek (1,85 evra) oddate
kar v miloščino, na voljo je tudi podobica z besedilom blagoslova družine na ta večer.
Vabljeni k polnočnici, ki je prva
božična sveta maša. V Kamnjah pridite
pol ure pred polnočnico k božičnici, ki
jo pripravljajo mladi in mladinski zbor.
ADVENTNA SPOVED
V sredo je spovedovanje v Logu pri
Vipavi od 9. do 12. in od 14. do
18. ure. Priložnost za spoved bo še
v Kamnjah v četrtek pol ure pred
mašo. Če bi kdo rad opravil spoved
ali pogovor osebno, naj mirno pove
in bomo našli čas. Starši, poskrbite,
da otroci ne bodo ostali brez spovedi
pred praznikom.
BLAGOSLOV OTROK
Na nedeljo svete družine bo pri maši
blagoslov otrok, v Črničah tudi blagoslov kolednikov. Tudi danes Jezus
ponavlja: »Pustite male k meni.«
HVALA ZA BERO
župnik in g. Aleksander Lestan se vam
lepo zahvaljujeva za bero in vse darove, ki sva jih deležna. Bog vam povrni!

BRALCI
V Črničah se bo sestavljal nov seznam. Lepo vabimo, da se navdušite
tudi novi bralci in se javite župniku
ali Neli Remec na 040 570 542. V
Kamnjah se čimprej javite Janki Valič
na 040 222 693.

ROMANJE ZA DRUŽINE V ASSISI
S. Mateja Krašovec s sosestrami in
brati frančiškani prav tako v tednu po
veliki noči organizirajo romanje za družine v Assisi od torka, 26. aprila, do
nedelje, 1. maja. Zelo priporočam, saj
imajo odličen program za vso družino!
Prispevek za bivanje (poln penzion) v
BOŽIČNI KONCERT V VRTOVINU
Assisiju je 40 evrov na dan za odrasle,
Na božič, 25. decembra, ob 17.
za otroke od četrtega do dvanajstega
uri vabljeni v cerkev Marijinega
leta 20 evrov, za manjše zastonj. S
vnebovzetja v Vrtovinu na božični
prostovoljnimi prispevki bomo plačali
koncert domačih zborov: MPZ Vino- stroške bivanja za animatorje, ki bodo
grad, dekliški mladinski zbor Kamnje vodili program za otroke, malčke in najin MPZ Janez Svetokriški.
stnike, ter stroške bivanja za voditelje.
Program romanja je zasnovan večŽUPNIJSKO ROMANJE K P. PIJU
nivojsko: ločeno za zakonce, otroV S. G. ROTONDO
ke, malčke in najstnike, skupne
Poleg enodnevnih romanj po naši
sv. maše in kakšen zabavni večer ...
domovini, ki jih načrtujemo, že sedaj Romalo bo lahko dvanajst družin, zato
vabljeni tudi na štiripohitite s prijavami! Sporočite jih na
dnevno romanje v San
številko 041 862 469 ali po e-pošti:
Giovanni Rotondo v
tau@svetagora.si
južni Italiji, kraj, kjer je
Ob prijavi sporočite rojstne datudeloval sveti pater Pij.
me vseh članov ter svojo telefonsko
Če napolnimo avtobus,
številko. Ob prijavi je treba plačati
bomo poromali od
akontacijo 200 evrov. Več informacij
srede, 27., do sobote, 30. aprila. po telefonu.
Poleg danes enega najbolj obiskanih
krščanskih romarskih središč bomo
650-LETNICA VITOVELJ
obiskali še Marijino svetišče Loreto, Oseška župnija in KTD Vitovlje vabikraj znanega evharističnega čudeža ta na dvojno počastitev 650-letnice
Lanciano, goro svetega Mihaela romarskega svetišča. V četrtek, 30.
in mesto Bari. Povelikonočni dnevi
decembra, na romarski pohod z baklaso tudi prosti dnevi pred 1. majem,
mi; zanje bodo poskrbeli prireditelji.
zato je to najprimernejši datum, da Ob 18. uri odhod s prireditvenega
gremo skupaj na pot. To romanje bo prostora pod Vitovljami, ob 19. uri v
kot nekakšne male duhovne vaje, ko vitovski cerkvi zahvalna maša. V nebomo ob močni vsebini skupaj, hkrati deljo, 2. januarja 2011, ob 15. uri pa
pa priložnost za vedrino in druženje. bo v romarski cerkvi slovesna maša v
V naslednjem tednu bo, upam, že znana čast Svetemu Duhu in Materi Božji za
cena in bomo lahko začeli zbirati prijave. srečno novo leto.

