Nameni svetih maš:

št. 51/11

ponedeljek, 26. 12.,
Štefan, diakon,
prvi mučenec

KAMNJE ob 9.00
za † Marijo Čermelj,
Kamnje 3b

ČRNIČE ob 9.00
za †† Jožefa in Alojzijo
Kosovel, p. n. Črniče 44

torek, 27. 12.,
božična osmina
Janez evangelist

VRTOVIN ob 18.30
po namenu,
Vrtovin 71d

GOJAČE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Gojače 3a

sreda, 28. 12.,
božična osmina
nedolžni otroci

SKRILJE ob 18.30
za †† Saksida,
Skrilje 1a

MALOVŠE ob 18.00
za † Bogdana Blažka,
p. n. Malovše 45

četrtek, 29. 12.,

VRTOVIN ob 8.00

RAVNE ob 18.00
za †† Slejko,
Ravne 27

božična osmina
v čast Materi Božji,
Tomaž Becket, muč. po namenu

petek, 30. 12.,
Sveta družina

KAMNJE ob 18.30
za †† starše in Miroslava
Petrovčiča, Kamnje 38
- BLAGOSLOV OTROK -

sobota, 31. 12.,
božična osmina
Silvester, papež
2. sveti večer

KAMNJE ob 8.00
za žive in †† Kompara,
Kamnje 17
SVETI PAVEL ob 15.00
v čast Materi Božji v zahalo
Vrtovin 115 (v slabem vremenu

ČRNIČE ob 18.00
za †† Lojzeta Ipavca,
p. n. Črniče 9
- BLAGOSLOV OTROK -

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marijo in Kazimirja
Bavca, p. n. darovalca

ob 16.00 v Vrtovinu)
1. 1. 2012
MARIJA,
BOŽJA
MATI
novo leto

SKRILJE ob 7.45
za †† Rustja,
Skrilje 87
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 46a

ČRNIČE ob 15.00
za †† Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a
za župnijo


»Rodil se je med potovanjem, da bi nas spominjal na resnico, da smo in bomo
le popotniki na zemlji« (sv. Gregor Veliki). To božično voščilo slovenski škofje
namenjamo vsem vam, dragi verniki v župnijskih občestvih.
slovenski škofje

 Za konec
STOLETNIK - Zelo čil možakar praznuje stoti rojstni dan. Novinar ga vpraša, čemu se ima zahvaliti, da
je dočakal tako visoko starost. »Tega vam zdaj še ne morem odkriti,« odvrne stoletnik. »Trenutno se
pogajam z dobavitelji jogurta, s pivovarno in s tobačno tovarno.«
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
božič, 25. decembra 2011
V začetku je
bila Beseda
in Beseda
je bila pri
Bogu in Beseda je bila
Bog. Ta je bila v začetku
pri Bogu. Vse je nastalo
po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in
življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a
tema je ni sprejela. Bil
je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo
Janez. Prišel je zaradi
pričevanja, da bi namreč
pričeval o luči, da bi po
njem vsi sprejeli vero. Ni
bil on luč, ampak pričeval
naj bi o luči. Resnična
luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila
na svetu in svet je po
njej nastal, a svet je ni
spoznal. V svojo lastnino
je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo
sprejeli, je dala
moč, da postanejo
Božji otroci ..."
(Jn 1,1—12)
Odlomki Božje besede
na novo leto:
1. berilo: 4 Mz 6,22–27
2. berilo Gal 4,4–7
evangelij: Lk 2,16–21

On je!
Desetletna veroučenka je nekega dne prišla
domov in vprašala mamo: »Kako to, da je Jezus
že umrl, saj smo komaj v decembru praznovali
božič? Komaj se je rodil, kako je lahko sedaj že
trpel in umrl?« Mama ji je sicer začela razlagati,
hkrati pa jo je spremljala misel, kaj če gre res
le za lepo pravljico ali za poučno zgodbo? Kaj
če je vse skupaj le mit, ki ga potrebujemo, da
osmislimo praznike?
In s tem vprašanjem smo prav v jedru božičnega praznika. Želim vam, da bi pogumno in na
novo odpirali to središče praznika in navrženo
vam bo tudi vse drugo. Želim vam, da se ne
bi ustrašili dvomov, da se ne bi bali postavljati
najglobljih vprašanj.
Jezus v jaslicah in Jezus na križu, moja vera
v trenutkih mladosti, sreče in Jezus v trenutkih
teme, nerazumljivih dogodkih, izgubah … Odrasli ljudje imamo težave, ker začnemo ločevati,
kar gre skupaj: rojstvo in smrt, prosti čas in
delo, vera in znanost, intimno in javno, pravice
in dolžnosti, duhovno in telesno …
Otrok pa je stvari še videl pravilno, skupaj.
V teh dneh se morda v vas prebujajo stvari iz
otroštva. Božič nas ne
vrača v otroštvo zato, da
bi tam ostali, da bi samo
lepo prepleskali boleča
čustva. V otroštvo gremo
zato, da bi prav od tam
spet in dokončno odrasli.
Božič je začetek velike
noči. Le zakaj bi to ločevali? Vera lahko postane

več kot le tolažba. Božična noč ni bila
nič romantična, toda bila je začetek,
dokončni začetek. Koliko je danes
med nami strahu pred prihodnostjo!
Zato lovimo sedanjost, ki nam uhaja, lovimo čutne podobe, ki trajno ne
napolnijo srca. Prazniki so narejeni,
kakor da bi za nekaj časa pozabili na
stiske in vsaj malo živeli. Toda, kaj
potem, ko bo konec praznikov?
Kako spet povezati božič in veliko
noč? Mojo sedanjost z mojim rojstvom in mojim jutri? Odgovor je
zelo preprost: ni mogoče. Sami ostajamo sami, zmoremo, a le začasno.
Nikjer še nisem videl bolj kratke
in zgovorne upodobitve kakor v cerkvi na Markovcu. Ob oltarju stoji tabernakelj z mozaikom in na njem je
napis v grščini: ho on. Pomeni preprosto: »On je.« On je Živi, Resnični,
Oprijemljivi ... Kljub moji krhkosti, on
je. Kljub moji neveri, on je. Ko se zamajejo odnosi, ko se porušijo pričakovanja, on je. Tudi ko je praznik, ko
je veselje in ko pozabljamo, on je. To
je edina trdnost, ki se ne bo zrušila.
Skupaj z g. Aleksandrom Lestanom vam voščiva blagoslovljen božič. Voščiva, da bi letošnji praznik živeli iz tega odnosa z njim. Da bi stvari v svojem življenju ponovno videli
skupaj. Da bi verjeli in v njem odrasli
v novo otroštvo.
župnik

Obvestila:
VEROUČENCI IN DOBRA DELA
Verouka med počitnicami ni. Lepo je, da v
teh dneh obiščete starejše in bolne, tiste,
ki živijo sami ... V Črničah birmanci organizirajte mlajše in se povežite v skupine
kolednikov, v Kamnjah se z animatorkama
Sonjo in Anjo dogovorite za obiske.

BLAGOSLOV OTROK
Letos praznik svete družine pade na
petek, 30. decembra. Vabljeni k sveti maši v Kamnje in Črniče, pri maši bo
blagoslov otrok. Jezus kliče tudi danes:
»Pustite male k meni.«
HVALA
vsem, ki ste po vseh cerkvah postavili
jaslice in okrasili prostor. Hvala vsem, ki se
trudite za čistočo cerkva ter lepoto petja in
celotnega bogoslužja!
HVALA ZA BERO
župnik in g. Aleksander Lestan se vam
lepo zahvaljujeva za darovano bero in vse
darove, ki sva jih deležna. Hvala za vse!
Prav je, da ostaja živa navada in se z
darom spomnite mežnarjev, kjer redno
skrbijo za zvonjenje in pripravo bogoslužja.
Do konca januarja skušajte poravnati
naročnine na verski tisk. Naročnino lahko
plačate tudi pozneje, vendar to sporočite.
BOŽIČNI KONCERT
Na sv. Štefana, 26. 12., ob 19. uri
vabljeni v cerkev v Vrtovinu na koncert
MPZ Sveti Jernej Opčine, MPZ Napev Batuje, MPZ Vinograd Vrtovin.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Na zadnji dan leta bo ob 15. uri maša pri
svetem Pavlu. Zahvalili se bomo za vse prejete darove v iztekajočem se letu. Če bo zelo
slabo vreme, bo maša v Vrtovinu ob 16. uri.
BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu začnem blagoslavljati domove
v župniji Kamnje, kot običajno v spodnjem
delu Vrtovina. Blagoslavljal bom vsak dan,
razen v sredo: ponedeljek 11h – 19h,,
torek ves dan, četrtek 9h – 18h, petek ves dan, sobota 9h – 14h.
Tako kot lani se lahko po e-pošiti ali telefonu dogovorimo za čas, če imate zlasti mlade družine druge obveznosti in načrte in
se tako lažje dobimo, ko ste vsi ali v večini
doma. Poleg blagoslova so za duhovnika ti

obiski dragocen čas, da je lahko v stiku z
župljani tam, kjer živite.
Za obiske domov v obeh župnijah zmanjka časa in moči, zato bom moral odslej
blagoslavljanje pravično razdeliti izmenično vsako leto v drugi župniji. Letos blagoslavljam vse domove v župniji Kamnje
in družine prvoobhajancev in birmancev v
župniji Črniče.
Če bom pomotoma koga izpustil ali če
vas ob načrtovanem prihodu ne bo doma
in želite obisk, mi to, prosim, sporočite.
ŽUPNIJSKO ROMANJE V KRAJE
BL. JANEZA PAVLA II. NA POLJSKO
Med prvomajskimi
prostimi dnevi bomo iz
obeh župnij skupaj poromali na Poljsko. Imeli
bomo nekakšno duhovno obnovo ob bl. Janezu
Pavlu II. in Favstini Kowalski. Ker je v neposredni bližini veliko »močnih« krajev, si bom vzeli 5 dni. Odpeljali
se bomo v petek, 27. aprila, zjutraj in
se vrnili v torek, 1. maja, zvečer.
Glavne točke:

1. dan: DUNAJ – VIŠEGRAD – OLOMUC (večerja in nočitev)
2. dan: OLOMUC – WADOWICE – KALVARIJA
– KRAKOV (večerja in nočitev)
3. dan: cel dan KRAKOV (večerja in nočitev)
4. dan: KRAKOV – ČENSTOHOVA – OSWIECIM
(Auschwitz) – KRAKOV (večerja in nočitev)
5. dan: KRAKOV – SOLNI RUDNIK – in vožnja
proti domu.

Na voljo je 54 mest. Cena romanja s
štirimi nočitvami in štirimi polpenzioni
bo 310 € na osebo, če bomo napolnili
avtobus. Prijave samo s podpisano
prijavnico, ki jo že dobite v cerkvi ali na
župnijski spletni strani. Ob prijavi na osebo vplačate 80 € akontacije. Najbolje, da
oboje skupaj oddate v ovojnici. Da bodo
prijave potekale pravično za obe župniji,
bo na začetku vnaprej določenih po 20
mest za vsako župnijo.

UVAJANJE V KRŠČANSTVO − KATEHUMENAT
Tisti, ki bi se želeli poglobiti v veri v Jezusa
Kristusa in prejeti zakramente uvajanja, se
pravočasno prijavite domačemu župniku.
Nova skupina začne v Batujah pripravo v
marcu, v začetku posta. Več informacij pri
župniku ali voditelju na tel. 05/366-60-38.

DELAVNICE MOLITVE
IN ŽIVLJENJA
Namenjene so vsem,
mlajšim in starejšim,
moškim in ženskam. Tistim, ki si laže vzamete
čas, in zlasti tistim, ki živite zelo
napeto vsakdanje življenje.
Zaključijo se po 15-ih tedenskih
delavnicah ob sredah zvečer. Uvodno
srečanje bo v sredo, 11. januarja,
v učilnici v Črničah. Ne gre samo za
teorijo, ampak predvsem za izkušnjo.
Več si lahko preberete na dmz.rkc.
si. ali 031 893 457. Delavnice bosta
vodili Magda Sever in Nataša Pintar.
»Da bi znali živeti, se naučimo moliti«.
IZ BOŽIČNEGA VOŠČILA
SLOVENSKIH ŠKOFOV
Novorojeni prišel, da bi nas podprl v
prizadevanju za dobro. Povili so ga v
plenice, da bi raztrgal naše grešne vezi
in nas ogrnil s plaščem pravičnosti. Postal je ubog, da bi mi obogateli. Rodil
se je jokajoč, da bi obrisal naše solze.
Rodil se je ob popisovanju izvoljenega ljudstva, da bi naša imena vpisal v
knjigo življenja Božjih otrok. Rodil se
je na tujem, da bi nas privedel v nebeško domovino. Rodil se je v Betlehemu, hiši kruha, in s tem napovedal,
da nam bo zapustil živi kruh iz nebes.



