Nameni svetih maš:
ponedeljek, 30. 12., VRTOVIN ob 18.30
Feliks I.,
za †† Podgornik,
papež
Vrtovin 34
torek, 31. 12.,
Silvester (Silvo),
papež
drugi sveti večer

sreda, 1. 1. 2014,

Marija, Božja Mati
novo leto

četrtek, 2. 1.,
Bazijil Veliki in
Gregor Nacianški,
cerkvena učitelja

KAMNJE ob 8.00
za †† Miroslava in starše
Petrovčič, Kamnje 38
SVETI PAVEL ob 23.30
v zahvalo za dobrotnike
cerkve
VRTOVIN ob 7.45
po namenu, Črnigoj,
Vrtovin 37
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca,
Kamnje 64a
KAMNJE ob 18.30
za † Antona Bratina,
Kamnje 33a
Po maši češčenje Najsvetejšega.

prvi petek, 3. 1.,
Presveto
Jezusovo ime

VRTOVIN ob 18.30
za † Sonjo Gerželj,
Vrtovin 2, 30. dan
Pred mašo možnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega.
SKRILJE ob 8.00
prva sobota, 4. 1.,
Elizabeta Seton,
za † Silva Kodriča,
redovnica
Skrilje 36
Od 7.30 češčenje Najsvetejšega in
možnost za spoved.
SKRILJE ob 7.45
5. 12.
za †† Vodopivec,
DRUGA NEDELJA Kamnje 6a
PO BOŽIČU
Emilijana (Milena), KAMNJE ob 10.30
devica
za † Štefana in Lidijo Škvarč,

nedelja Svete Družine

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta in †† starše
Čermelj, p. n. Gojače
29. 12. 2013
št. 50

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Ivanko
Brankovič, Črniče 10

ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Kosovela,
p. n, Črniče 84a
v zahvalo
ČRNIČE ob 9.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, p. n. Črniče 25
ČRNIČE ob 18.00
za †† starše,
p. n. Črniče 78a
Uro pred mašo možnost za
spoved in češčenje Najsvetejšega
RAVNE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Fišer,
p. n. Nove Gorica
za župnijo

Notranje izgnanstvo
Ko
so
modri odšli, se je
Gospodov angel
prikazal Jožefu v
sanjah in rekel:
»Vstani, vzemi
dete in njegovo
mater in zbeži v
Egipt! Ostani tam,
dokler ti ne povem;
Herod bo namreč
iskal dete, da bi ga
umoril.«
Vstal je, še ponoči
vzel dete in njegovo mater ter se
umaknil v Egipt.
Tam je bil do Herodove smrti, da
se je izpolnilo, kar
je Gospod rekel
po preroku: »Iz
Egipta sem poklical
svojega sina.«
(Mt 2,13–15)

Vrtovin 47a

 Za konec
PRIHODNOST – Učiteljica spodbuja svoje učence, da bi se bolj učili: »Veste, vsi ne boste mogli biti
politiki in direktorji, zato se le pridno učite, da boste vsaj nekaj znali.«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 24,1–4.8–12
2. berilo Ef 1,3–6.15–18
evangelij: Jn 1,1–18

Nekdaj je veljalo, da je otrok ali mlad človek len, če je
samo zunaj, če pohaja in se ne uči. Danes se je »obrnilo«
in marsikdaj se pri mladem človeku lenoba kaže v tem,
da ne gre »ven«, ampak prazni svojo notranjost ob spletnih straneh in družabnih omrežjih. Lenoba je v sodobnem
svetu dobila nove obraze. Gre za pravo notranje izgnanstvo. Človek se čuti vedno bolj ujetega. Lahko je zvezan z
nevidnimi nitmi in ne najde moči, da bi premagal pritiske
življenja. Kdo mu bo dal pogum, da se bo odpravil na pot?
Družina je vedno preganjana. Vedno jo nekdo pošilja v
izgnanstvo. Zato Kristus to izgnanstvo doživlja že takoj ob
rojstvu. Kristus je prišel na svet, ki ga je sam ustvaril.
In že takoj je doživel, da ga ta svet ni sprejel. Rodil se je
zunaj doma in moral z družino v Egipt. Vse to je moral izkusiti, da bi to izgnanstvo v svojem telesu ponovno spravil
v odnos z Očetom.
Močni in vplivni se ustrašijo, da bo Bog v tem svetu »delal
gnečo«. V nas vseh je Herod, ki se boji, da bo Bog motil
naše načrte za življenje na zemlji. Božje zakone je treba
izgnati iz družbe, ker nam jemljejo pravico, da sami odločamo o življenju. Sad tega pa so mučenci, otroci. Nekdaj
vidni, danes bolj notranji in nevidni. Otroci so danes postali tihi novi mučenci. Poleg mnogih takšnih in drugačnih
zlorab smo sodobni Herodi povzročili
nove mučence, ki se ne morejo braniti. Vedno bolj utišani so in z vedno
bolj barvnimi nalepkami. V lepih škatlicah se
danes v lekarni kupijo sodobna izganjalna
sredstva. Brez krika
pobijamo sodobne mučence, ki motijo našo religijo: vse za otroka. Parola »otroci so naše največje

bogastvo« je pomenila »otroci so naše
imetje« in se na naslednji stopnji začela kazati kot nevidno mučenje otrok.
Mučenke so tudi izigrane ter s krivdo
obložene matere.
Mnogi, ki jim je dano živeti, so mučenci, ker so pahnjeni v kruto tekmovalnost. Odvzeto jim je sproščeno
otroštvo, ker očetje in matere ob njih
sami niso zmogli odrasti in prenesti
pritiskov življenja. V družinah je Bog
otrokom dan kot ideja, ne več kot hrana. O Bogu so se veliko naučili, vendar
so podhranjeni.
Zato mora Kristus kot otrok v Egipt.
Tja, kamor so bratje izgnali že najmlajšega Jožefa in tam kasneje ponovno
našli žito, hrano. Tja, kjer je izvoljeno
ljudstvo v izgnanstvu moralo doživeti
svojo veliko noč. Kristus mora danes
v sodobnih mučencih zopet v "Egipt".
Mučenci so v zgodovini napovedovali
preporod, nove čase. Kristus je z družino kot otrok živel v izgnanstvu in nas je
s tem rešil. Današnji otroci in družine
v izgnanstvu rešujejo nas. V Kristusu
so, da bi naše zablode z Njim ponovno
spravili v odnos z nebeškim Očetom.
župnik

Obvestila:
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Tudi letos bomo novo leto pričakali s
sveto mašo na Svetem Pavlu. Vabljeni, da pridete »s prižganimi svetilkami«. Sveta maša bo zunaj ob 23.30
in se bo končala še »v tem letu«. Po
maši si bomo voščili, se pogreli ob kozarcu čaja ali kuhanega vina. Če bo
slabo vreme, maša odpade. Če bo negotovo, bo obvestilo na spletni strani.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z obiski in blagoslavljanjem domov v župniji Kamnje.
V nedeljo (danes) popoldne do pribl.
številke 60,
v ponedeljek od 9. do 13. ure in od
16. ure do večerne maše,
v torek od 9. do pribl. 15. ure. Nadaljujem v četrtek, petek in soboto proti
Podgori.
Zlasti z mladimi družinami se lahko dogovorimo, da ne boste preveč čakali in
da se dobimo zunaj določenega termina, ko ste večina doma.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k skupnemu češčenju Najsvetejšega in zakramentom.
VEROUKA IN MLADINSKEGA SREČANJA
v tem tednu ni.
OTROCI ZA OTROKE IN KOLEDNIKI
Osnovnošolci ste vabljeni
k dobrodelnosti. Delite lahko svoj čas za
obisk mnogih
starejših in manj starejših, ki so veseli družbe in pogovora. V črniški župniji
se potrudite in se lepo organizirajte v
trikraljevske skupine. Zbirali boste tudi
prostovoljne darove za otroke v misijonih.
Svoja dobra dela in denarne darove
iz šparovčka v adventnem koledarju
boste simbolično položili na jaslice v
cerkvi na praznik Gospodovega razglašanje v ponedeljek, 6. januarja. Preko
misijonskega središča jih bomo poslali
misijonarjem.
IZREDNI DELIVCI OBHAJILA
V nedeljo bomo v župniji Kamnje tri
može postavili v službo izrednega delivca
obhajila. Hvala vsem v obeh župnijah, ki
ste to službo sprejeli in ste na voljo, ko je
potrebna pomoč. Na izredne delivce se

lahko obrnete tudi starejši in bolni, da
vam prinesejo obhajilo na dom.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo,
12. januarja, popoldne v Šturjah.
HVALA
Pri ofru za obnovo Svetega Pavla smo
na božič zbrali v Kamnjah 1.908,65 in
v Črničah 718,55 €. Hvala za vaše dragocene in velikodušne darove!
ROMANJE V RIM
Lahko se vpišete informativno za župnijsko romanje v Rim v začetku maja,
natančnejši podatki o romanju žal še
niso pripravljeni.
PRIHAJANJE K SVETEMU OBHAJILU
Pohvala vsem, ki lepo in zbrano prihajate k svetemu obhajilu. Starši navajajte majhne otroke, da z znamenjem
(kazalec na ustnicah ali prekrižane
roke na prsih) pokažejo, da še ne morejo prejemati obhajila. Ob tem nasvet
za odrasle. Nekateri (še) ne morete
prejemati svetega obhajila. Ko pridete v vrsti skupaj z otrokom ali sami,
lahko tudi odrasli to nakažete z znamenjem in duhovnik vas bo pokrižal
na čelo.
Sveto obhajilo ni nagrada za pridnost
ali čistost. Je hrana za Božje življenje
v nas, je resnično Kristusovo telo in
ne le simbolna podoba. Lahko se znajdemo v dveh skrajnostih: da nas pesti pretiran strah ali pa brezbrižnost.
Morda si upam iti k obhajilu samo, ko
sem popolnoma »čist« po spovedi, ali
pa na drugi strani prejemam obhajilo, čeprav že dolgo nisem prejel zakramenta spovedi,
ki z odpuščanjem
obnavlja posvečujočo milost, Božje
življenje.

Ogibajmo se torej strahu in lahkomiselnosti. Družine, ki še niste zakramentalno posvetile svojega skupnega
življenja, pravočasno pomislite na Božje neumrljivo življenje v sebi in uredite
sveti zakon, preden bo prepozno.
IZ BOŽIČNEGA VOŠČILA
SLOVENSKIH ŠKOFOV
»V svojo lastnino je prišla, toda njeni je
niso sprejeli« (Jn 1,11).
Toda njeni je niso sprejeli, kajti mnogi
sprejemajo Kristusa v svojo hišo samo
tako, kakor ga je sprejela neka žena
po imenu Marta, ki je v svoji vnemi za
postrežbo pozabila, da človek ne živi
samo od kruha, medtem ko je njena
sestra Marija sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo (Lk
10,38–42). »Človek namreč ne živi samo
od kruha, temveč od vsake besede, ki
prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4).
Bratje in sestre, bližnji in daljni, verni
in manj verni! Vaši škofje vam iskreno
voščimo, da bi v letošnjem božičnem
času in skozi vse prihajajoče leto kakor
Martina sestra Marija vsak na svoj način sedli h Gospodovim nogam in prisluhnili, spokojno in zbrano prisluhnili
Njegovi besedi: pred betlehemsko votlino in pred jaslicami, pred ambonom
v cerkvi in pred sprejemnikom doma v
hiši, pred odprto knjigo Besede pri poslušanju in pred zaprto knjigo Besede
pri premišljevanju, pred glasom glasnika od zunaj in pred glasom vesti od
znotraj, da bi hvalili Gospoda na cimbale poslušanja in na cimbale donenja
(Ps 150,5). In naj nam sprejeta Beseda
vsem daje moč, da bomo vedno bolj
Božji otroci (Jn 1,12).

