Nameni svetih maš:

št. 52/12

ponedeljek, 24. 12., SKRILJE ob 16.00
za †† Saksida,
sveti večer
Skrilje 1a
Adam in Eva

torek, 25. 12.,
BOŽIČ GOSPODOVO
ROJSTVO

KAMNJE ob 24.00
za žive in †† duhovnike
kamenjske župnije
KAMNJE ob 7.45
za †† Podgornik,
Vrtovin 127

ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
za župnijo

sreda, 26. 12.,
Štefan,
diakon, mučenec
četrtek, 27. 12.,
Janez,
apostol in evangelist

VRTOVIN ob 18.00
za † Milko Kandus,
Vrtovin 10c

GOJAČE ob 18.00
za †† Šatej in Bavčar,
p. n. Gojače 3b

petek, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

KAMNJE ob 18.00
za †† starše in Miroslava
Petrovčiča, Kamnje 38
blagoslov otrok
SKRILJE ob 8.00
za †† Kravos,
Skrilje 52

RAVNE ob 18.00
za † Jožefo in †† Peršič,
p. n. Ravne 6a

30. 12.
SVETA DRUŽINA
Feliks I.
papež

KAMNJE ob 7.45
za † Jožeta Copiča,
Vrtovin 123
KAMNJE ob 10.30
za župnijo, za zakonske
jubilante

ČRNIČE ob 9.00
za †† Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 69

ČRNIČE ob 17.00
za † Marijo Bavec
in †† iz družine
(božični koncert)

ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† Rojko
za vse nesrečne male otroke
in njihove družine, p. n.
blagoslov otrok

Pred nami je:

•
•
•
•

župnij Črniče in Kamnje
4. adventna nedelja, 23. decembra 2012

KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Albino
Nevreden, Vrtovin 26a
KAMNJE ob 9.00
za †† Batagelj,
Kamnje 37

sobota, 29. 12.,
Tomaž Becket,
mučenec

OZNANILA

ČRNIČE ob 24.00
za žive in †† duhovnike
črniške župnije

nedelja, 13. 1., začetek priprave na zakon v Šturjah;
torek, 15. 1., začetek priprave staršev na krst otroka;
nedelja, 20. 1., popoldne »Janez Brez glave« Gregorja Čušina;
petek, 25. 1., vikend za mlade v Stržišču.

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, vsem, ki verujejo v njeno ime in se
niso rodili iz krvi ne iz
volje mesa ne iz volje
moža, ampak iz Boga.
In Beseda je meso
postala in se naselila
med nami. Videli smo
njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima
od Očeta kot edinorojeni Sin, polna
milosti in resnice.
(Jn 1,9–14)

 Za konec
PRI PSIHIATRU – Psihiater: »Veste, žal vzroka vaših težav ne poznam, zato bo najbolje, da mi poveste
vse lepo od začetka.« Pacient: »Na začetku sem ustvaril nebo in zemljo ...«
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 nedeljo Svete družine:
1. berilo: 1 Sam 1,20–28
2. berilo 1 Jn 3,1–2.21–24
evangelij: Lk 2,41–52

Božja slava
Koliko govorjenja, pisanja in šal je bilo v teh dneh na
račun konca sveta! Zanimivo, kako vzbujajo pozornost skrivnostni datumi, pomen številk, položaj zvezd
ob rojstvu in podobno. Človeštvo je vedno verjelo v
takšne ali drugačne usode. Skoraj vse stare in novejše religije postavljajo človeka pod vpliv kozmičnih sil.
Človek ima potem dve možnosti, da skuša razvozlati
njihov skrivni pomen in da skuša te sile čim bolj obvladati ali prelisičiti.
Kristjani že od vsega začetka niso čutili nobene potrebe, da bi s poganskimi religijami tekmovali ali se
z njimi borili. Božje življenje v Jezusu Kristusu jih je
tako prevzelo, da se niso spuščali v dokazovanje in
prepričevanje. Že ob repatici so preprosto pokazali:
človekovo življenje je pač določeno v zvezdah, toda
ob Jezusovem rojstvu se je morala premakniti zvezda.
Ni nobene usode! To vam iz srca voščim ob letošnjem
božiču. Prav sedaj doživljamo pritiske od vseh strani.
Duhovno ozračje marsikoga stiska v kot. Daje nam
čutiti, kot da smo spet prepuščeni slepim družbenim
zakonitostim. Kot da je vse odvisno le od tega, ali
imaš srečo ali smolo, ali imaš moč, zveze in
poznanstva, ali si »rojen pod srečno
zvezdo«. Če je Bog samo oddaljeni in
hladni zapis usode, če ni Boga Očeta,
potem ni Božjega Sina. Potem smo
prepuščeni le sebi in drugim.
Zato vam želim žive in na novo
odkrite vere. Ne samo, da Bog
je, ampak da je Oče. Vera ne daje
gladkega in idealnega življenja, brez
razočaranj, strahov in negotovosti. A
vendar ti v Sinu daje resničnega Očeta. Boga, ki ni samovoljen mogotec,

ni moč in vpliv. Ne uveljavlja sebe, ne
rešuje s silo, ne vrti kolesa zgodovine po svoje, ampak skupaj z nami. To
je »slava«, ki se v teh dneh tolikokrat
pojavi v bogoslužju. Kaj pomenita besedi »slava« in »veličastvo«? S prihodom Kristusa je slava dobila povsem nov pomen. Pomeni Boga, ki ne
uveljavlja sebe, ampak drugega. Okoli
nas doživljamo neizprosno tekmovanje, ko se človek boji zase in zato
hoče pravočasno dobiti moč, izriniti
drugega. Nemalokrat išče slavo zase,
v delu, ki ga je naredil, v uspehu, v
potomcih ... Božje veličastvo je nekaj
drugega. Kjer ni več usode, ampak je
Bog, ki svobodno ljubi, tam se ni več
treba bati zase. Takrat lahko daješ.
Takrat lahko uveljavljaš drugega in
sebe ne izgubiš. Zato se je Sin v tisti
noči zares rodil nemočen. Ni mu bilo
treba uveljavljati sebe. Ni prišel, da bi
komu jemal prostor. Nasprotno. Sredi
hladne usode je dal prostor tebi.
Zato zgolj vrednote ne bodo dovolj.
Le Božja slava lahko med ljudi prinese
mir. Človeški mir je dogovorjeni mir,
je zatišje pred nevihto.
Naj te ne bo strah. Imamo Njega in
imamo drug drugega. Zaradi Njega se
tudi tvoja zvezda lahko premakne.
Voščilu se pridružuje g. Aleksander
Lestan.

BLAGOSLOV OTROK
Na nedolžne otroke bo maša v Kamnjah in pri njej blagoslov otrok, v
Črničah pri maši na nedeljo Svete družine. Jezus kliče tudi danes: »Pustite
male k meni.«
ZAKONSKI JUBILANTI
V nedeljo bomo v
Kamnjah praznovali
okrogle obletnice porok.
Župnijska karitas vabi
vse pare, ki letos obhajate 10, 20, 25, 30,
40, 50 ali več let zakonskega življenja. Dobimo se pri maši ob
10.30 in nato na druženju v župnijski
dvorani. Vabljeni tudi tisti, za katere ne
vemo in niste dobili vabila. Več informacij Stanko Rovtar 031 249 202.
OFER ZA OBNOVO SVETEGA PAVLA
Letošnji ofer na božični dan bo v celoti namenjen za kritje stroškov obnove
cerkve svetega Pavla. Za darove se priporočamo pri mašah v obeh župnijah.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Ker odslej obiskujem domove izmenično vsako leto v drugi župniji, letos
blagoslavljam domove v župniji Črniče.
Na svetega Štefana že obiskujem tiste,
ki želite ta dan po dogovoru. Naslednje
dni od 9. ure:
četrtek Gojače, petek dopoldne Gojače,
popoldne Malovše; sobota Malovše;
župnik nedelja popoldne Črniče začetne hišne
številke. Obiskujem po hišnih številkah.
Obvestila:
Če imate obveznosti, pokličite, da se dogovorimo. Še posebej pri družinah z veOBHAJANJE
roučenci in drugimi otroki je lepo, če nam
SVETEGA VEČERA
uspe, da se dobimo, ko ste vsi skupaj.
Obhajajte lep sveti večer. Zlasti otroci
Med obiski malo pijem in jem, zato se
naj doživijo svetost tega večera, že ko ne čutite užaljeni, če ne vzamem nič.
se stemni. Lepo je, če držite ali vpeljete
Se pa vsak dan priporočam za kosilo po
navado kajenja, blagoslova doma. V cer- dogovoru.
kvi je na voljo nekaj kadila z ogljem.
Vabljeni k polnočnici. V Kamnjah bo
OBISK FATIMSKE ROMARICE
pred polnočjo kratka božičnica, zato
V letu vere in priprave na novo mašo
vabljeni, da pridete 15 minut prej.
po domovih potuje kip Marije romarice

iz Fatime. Trenutno se ob njej zbirate v
Skriljah. Glede na čas skušajte odslej
nekoliko hitreje oddati kip naprej, da
bo čim prej začel
romati po Kamnjah,
nato po Potočah.
Potrudite se, da v
zimskem času obišče
čim več domov.
Najlepše pa je, kjer
se dogovorite in se dobite skupaj. Tako
se združujeta molitev, ki je v teh časih
tako zelo nujna, ter medsebojno obiskovanje in druženje.
KOLEDNIKI
v sredo 26.12. in v nedeljo 30.12.
bo pri maši v Črnilah blagoslov pri
kolednikov, potem greste obiskovat: v
sredo po Črničah in Ravnah, v nedeljo
pa v Malovšah in Gojačah. Vabljeni vsi
otroci. Starši naj spodbudijo otroke k
dobrim delom.

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
lepo zahvaljujeva vsem, ki ste darovali
bero in vse druge dobrote, ki sva jih
deležna.
Prav je, da ostaja živa navada in se z
darom spomnite mežnarjev, kjer redno
skrbijo za zvonjenje in pripravo bogoslužja.
VERSKI TISK
Naročnino poravnajte do konca januarja; lahko pa plačate pozneje v obrokih,
vendar to čim prej sporočite.

IZ BOŽIČNEGA VOŠČILA
SLOVENSKIH ŠKOFOV
Prišel nam je pokazat, s kakšnim zaupanjem v Boga naj sprejemamo preizkuMLADI
šnje, s kakšno stanovitnostjo naj vzdrDobimo se v petek ob 20. uri v Kažimo v težavah, s kakšno ljubeznijo naj
mnjah (tokrat karte in še kaj).
odpuščamo vsem, za katere mislimo,
da so krivi za našo nesrečo. Če se bomo
UVAJANJE ODASLIH V KRŠČANSTVO
dali tako poučiti betlehemskemu Otroku,
Tisti, ki bi se želeli poglobiti v veri v
nam bo podelil tisti notranji mir, ki so ga
Jezusa Kristusa in prejeti zakramente
vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti
uvajanja, na začetek priprave v Batujah, v začetku posta. Več informacij pri noči obljubljali angeli.
župniku ali voditelju na tel. 366-60-38.
Vsem, posebej še tistim, ki
ste v najrazličnejših preKONCERT V VRTOVINU
izkušnjah zaradi bolezni,
Društvo Ortaona Vrtovin in MPZ Vinograd Vrtovin vabita na božični koncert izgube zaposlitve, negoto26.12. ob 17. uri v vrtovinski cerkvi. vosti glede jutrišnjega dne,
človeškega nerazumevanja
Nastopajo: Mešani pevski zbor Ciril
in v strahu pred prihodnoSilič Vrtojba, Moška pevska skupina
Fantje s'pod velba in Moški pevski zbor stjo, vsem, ki ste daleč od
svojih najbližjih in osamljeni, želimo
Vinograd Vrtovin. Prisrčno vabljeni!
Božje bližine in tolažbe. V tem duhu tudi
voščimo blagoslovljene in tolažbe polne
KONCERT V ČRNIČAH
božične praznike, v novem Gospodovem
Vabljeni na božični koncert v soboto,
letu 2013 pa Božjega varstva in opore.
29. 12., ob 18. uri v župnijski cerkvi
slovenski škofje
v Črničah. Prepevali bodo člani Komornega zbora Grgar, ki so nas že razveselili s svojim petjem. Lepo vabljeni.

