ponedeljek,22. 12.,
B. DEVETDNEVNICA

Frančiška K. Cabrini,
redovica
torek, 23. 12.,
B. DEVETDNEVNICA

Janez Kancij,
duhovnik
sreda, 24. 12.,
sveti večer
Adam in Eva,
prastarši

četrtek, 25. 12.,
BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO

GOJAČE ob 18.30 od 18.00 možnost za spoved
za †† Marijo, Zorota ter †† Bovcon
in Podgornik, p. n. Gojače
VRTOVIN ob 18.30 od 18.00 možnost za spoved
za † Jožeta Copiča,
Vrtovin 123
KAMNJE ob 22.00
za župnijo

Štefan, diakon, mučenec,
dan samostojnosti

sobota, 27.12.,
Janez,
apostol in evangelist
nedelja, 28. 12.
NEDELJA
SVETE DRUŽINE,
Nedolžni otroci,
mučenci

21. decembra 2014
št. 51

21.45 kratka božičnica

ČRNIČE ob 24.00
za †† Ido in Ivana Kosovela, p. n. Črniče 84
KAMNJE ob 7.30
za †† Alojza Bajca,
Potoče 5
ČRNIČE ob 9.00
za †† Janka Podgornika,
p. n. Črniče 105
KAMNJE ob 10.30
za † Gerželj in Čermelj;
Kamnje 46

petek, 26. 12.,

četrta adventna nedelja

KAMNJE ob 9.00
za † Darka Slejka,
Potoče 2, 30. dan
ČRNIČE ob 17.00 blagoslov kolednikov
za † Jožefa Cigoja;
Malovše 36, 8. dan
SKRILJE ob 8.00
za † Karla Zgonika
Skrije 51
KAMNJE ob 7.30
za župnijo
ČRNIČE ob 9.00
blagoslov otrok
za † Ludvika, Frančiško
in Mileno Rogelj, p. n. Malovše
KAMNJE ob 10.30
praznovanje zakonskih jubilantov
za vse zakonske jubilante,
p. n. Kamnje

 Za konec
SKOPUH – »Dovolj imam tega, da sem zaročena s skopuhom,« prekipi dekletu, »tukaj imaš svoj
prstan.« Fant pa ji reče: »Oprosti no, ampak, kje je pa škatlica?«
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

»Glej,
spočela
boš in
rodila
sina, in daj mu ime
Jezus. Ta bo velik in
se bo imenoval Sin
Najvišjega. Gospod
Bog mu bo dal prestol njegovega očeta
Davida in kraljeval
bo v Jakobovi hiši
vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne
bo konca.«
Marija pa je rekla
angelu: »Kako se
bo to zgodilo, ko ne
spoznam moža?«
Angel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi
Sveto, ki bo rojeno,
imenovalo Božji
Sin. Glej, tudi tvoja
sorodnica Elizabeta
je spočela sina v
starosti; in to je šesti mesec njej, ki so
jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč
ni nič nemogoče.«
Marija pa je rekla:
»Glej, dekla sem
Gospodova, zgodi se
mi po tvoji besedi!«
(Lk 1,31—38)
Odlomki Božje besede
na nedeljo Svete družine:
1. berilo: 1 Mz 15,1–6;21,1–3
2. berilo Heb 11,8–19
evangelij: Lk 2,22–40

Tvoj božič
Sv. mati Terezija je nekoč dejala: »Danes Jezus ponovno
prihaja med svoje, toda njegovi ga ne sprejmejo. Prihaja v
razpadajočih telesih naših ubogih. Prihaja celo v premožnih,
ki se dušijo v lastnem bogastvu. … Ko sem poskušala občutiti trpljenje ljudi, sem razumela, kaj je čutil Jezus, ko je
prišel med svoje, pa ga niso hoteli sprejeti.«
Medtem ko sledimo dnevne novice in čakamo, da bo Bog
nekaj naredil »od zunaj«, on tudi danes začenja svoj prihod povsem drugje. Božja beseda se najprej utelesi, šele
potem rodi. »Zgodi se mi po tvoji besedi.« Božični praznik
je praznik utelešenja Boga. Tudi mi z Marijo potrebujemo
najprej dobo nosečnosti. Tudi v našem vsakdanjem krščanskem življenju velja: Kdor ni noseč, ne bo rodil, tudi če se
še tako napreza. Kristjan, ki je »noseč«, bo rodil ne glede
na pridnost in uspešnost. Če imaš v sebi Božje življenje, bo
to prej ali slej prišlo na dan. Toda potreben je čas utelešenja. Božji načrti rastejo počasi, vendar zanesljivo. Danes
se vse zgodi hitro, zato ne verjamemo več v prihodnost
krščanskega življenja. Mnogi začenjajo verjeti, da je stvar
zgodovinske preteklosti.
Kristus se je utelesil v nepoznani družini v rimskem cesarstvu. V času, ko se je človek (Avgust) oklical za Boga.
Tudi danes se je človek na drugačen način oklical za Boga.
In Kristus izginja iz krščanskih družin. Še je prostor za teoretičnega religioznega Kristusa, vse manj za utelešenega
Kristusa. Religiozni Kristus prinaša ideje, soočenja, spore,
tekmovalnost. Utelešeni Kristus prinaša življenje. Prvi se
konča z grobom, utelešeni v nebeškem Jeruzalemu.
Za letošnji božič vam iz srca voščim, da bi sredi vseh pesimizmov
ugledali to, kar je majhno, neopazno, nekričeče. Želim vam, da bi
verjeli v nosečnost, ravno ko se ta
zdi nemogoča. Želim vam, da ne

bi nasedli videzu. Jezus Kristus si pripravlja prostor prav sredi te navidezne
oblasti videza in količine. Želim ti, da bi
bil med tistimi, ki niso nasedli.
Voščilo ni prav nič ustaljeno in lahkotno. Boj je resen. Preživljamo čase preizkušnje, odpada in prečiščenja. Samo
lepo doživetje božiča ne bo pomagalo. Danes gre za vprašanje ali imaš v
sebi Božje življenje ali ga nimaš. To ni
čas pravljic. Je čas odraslih in dozorelih mož in žena. Božje življenje se želi
ušotoriti v krhko življenje otrok. Otrok
v družini Božjo besedo najprej gleda,
šele nato jo bere. Preden otrok zna
brati, že gleda Božje besedo, če sta jo
starša utelesila v vsakdanjih navadah
in kretnjah.
Bog ima vedno načrt. Vedno ga ima,
tudi ko se porušijo odnosi. Ima ga, če si
ali ti (več) dano biti telesni oče ali mati.
Kristus se utelesi, ko se ti že zdi, da
je zate nemogoče. A brez konkretnega
koraka, se ne zgodi. O, da bi verjel! Želim ti blagoslovljen prav tvoj božič.
župnik

SVETA SPOVED
Danes adventna spoved
v Črničah od 15. do 16. ure (g. Joško
Tomažič). Možnost še v ponedeljek in
torek pred devetdnevnico in pa v župnišču kadarkoli po dogovoru do svetega
večera. V Križu v samostanski cerkvi je
možnost zjutraj od 6.30 do 7.00, popoldne v ponedeljek od 16.00 do 17.30 in v
torek od 17.00 do 19.00.
OBHAJANJE SVETEGA VEČERA
Sveti večer je bolj kot vsi drugi večeri v letu namenjen družini. Tudi če je
težko zdržati skupaj, se skupaj odločite,
da boste pravočasno pripravili vse in se
zbrali ob jaslicah. Zgodnji del večera ni
namenjen župnijski cerkvi, ampak domači cerkvi. Tam se vse začne in tam
lahko preverimo pristnost našega krščanskega življenja.

Lepo je, če držite ali vpeljete navado, da skupaj
pokadite in blagoslovite dom. Polnočnica bo
letos v Kamnjah ob 22.
uri in v Črničah opolnoči.
V Kamnjah bo pred mašo
kratka božičnica, pri kateri bodo sodelovali mladi in moški pevski zbor Vinograd
iz Vrtovina, zato vabljeni, da pridete 15
minut prej.
VEROUKA
v tem in naslednjem tednu ni, začne se
spet po prazniku sv. treh kraljev. Tudi
mladinskega srečanja v tem tednu ni.
BLAGOSLOV OTROK
Na nedeljo svete družine
bo letos blagoslov otrok lahko samo v Črničah pri maši
ob 9. uri. V Kamnjah bo letos blagoslov na praznik sv.
treh kraljev.
ZAKONSKI JUBILANTI
V nedeljo bomo v Kamnjah
praznovali okrogle obletnice porok. Župnijska karitas vabi
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. Povejte
tudi tistim, za katere ne vemo in niste ali
niso dobili vabila. Več informacij Stanko
Rovtar 031 249 202.
GOSPOD ALEKSANDER LESTAN
se je vrnil iz bolnišnice in okreva doma
v župnišču. Iščemo rešitev za gospodinjstvo. Njegovo zdravje in počutje priporočamo v molitev. Vesel bo vašega obiska.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Letos je za blagoslov domov na vrsti
župnija Črniče. Na svetega Štefana že
obiskujem tiste, ki želite ta dan po dogovoru. V soboto ob 9. uri začnem v Gojačah pri prvih številkah in nadaljujem
v nedeljo popoldne.
Če imate obveznosti, pokličite, da se
dogovorimo. Še posebej pri družinah
z veroučenci in drugimi otroki je lepo,

če nam uspe, da se dobimo, ko ste vsi
skupaj. Med obiski ne morem zaužiti veliko tekočine in hrane, zato se ne
čutite užaljeni, če ne vzamem nič. Se
pa v dneh blagoslavljanja priporočam
za kosilo po dogovoru. Če med obiski
koga pomotoma izpustim, me, prosim,
potem obvestite.
Med letom hodim na kosila po družinah
samo ob nedeljah. Z veseljem sprejmem vaše povabilo in se dogovorimo
vnaprej.
OTROCI ZA OTROKE
Darove, ki ste jih v adventu ob adventnem koledarju zbirali v šparovčkih za
otroke v misijonih, lahko prinesete v
cerkev na jaslice že na
božič, lahko pa na praznik sv. treh kraljev.
KOLEDNIKI
V Črničah bo v petek,
na praznik sv. Štefana
po večerni maši blagoslov kolednikov.
Vsi veroučenci vabljeni k sodelovanju.
Starši jih spodbudite. Do 4. 1 sporočite
po vaseh, kdaj boste obbiskovali. Namesto sedenja pred računalnikom lahko
naredite trojno dobro delo: se družite
med seboj, zbirate darove za misijone
in mnogim naredite veselje, ob obisku.
OFER ZA SPOVEDNICO
in drugo novo opremo v Črničah. Nova
sodobna spovednica in celotna ureditev
prostora pod korom je bila skupaj z novim ozvočenjem kar precejšen finančni
zalogaj. Zato lepo vabljeni, da po svojih močeh prispevate svoj dar, da čim
prej pokrijemo stroške. Dar lahko oddate osebno, skupaj pa bomo imeli namensko nabirko na božični dan, ko si
bomo pri ofru stisnili roko. V Kamnjah
bo običajni ofer letos za cerkev.
SVETE MAŠE
Prosim za potrpežljivost in razumevanje pri naročenih in obljubljenih mašnih namenih. V eni in drugi župniji ne
bo mogoče opraviti vseh namenov v
pričakovanem času in kraju. Maše bodo
še naprej tudi po podružnicah. Pred-

nost pa imata seveda župnijski cerkvi.
Maše se bodo glede na število duhovnikov v prihodnosti med tednom obhajale
vedno bolj tudi glede na udeležbo družin
in otrok in glede na to, kako boste zmogli
samostojno poskrbeti za prostor in mežnarjenje.
HVALA
vsem, ki ste po vseh cerkvah postavili jaslice in okrasili prostor. Hvala vsem, ki
darujete čas za čiščenje in krašenje cerkva, lepo bogoslužno petje, mežnarjenje,
streženje, pritrkovanje in drugo sodelovanje pri bogoslužju!
HVALA ZA BERO
Z g. Aleksandrom Lestanom se lepo zahvaljujeva vsem za darovano bero in
druge darove, s katerimi skrbite za
vzdrževanje duhovnikov. Naj vam Bog
povrne tam, kjer najbolj potrebujete blagoslova, še posebej v notranjih in zunanjih stiskah, ki jih v teh časih ni malo.
Lepo je, da se, kot je v navadi, z darom
spomnite tudi mežnarjev, ki skrbijo za
sprotno delo v cerkvah.
VELIKONOČNO ROMANJE
V velikonočnem času
bomo poromali na Češko. Obiskali bomo njihovo glavno svetišče
Svata Hora, svetišča
in druge znamenitosti
glavnega mesta Prage, Češki Krumlov.
Romanje bo letos krajše: od četrtka, 30.
aprila zjutraj, do sobote, 1. maja zvečer. Cena romanja je potrjena in bo glede
na dodatno kosilo med 145 in 160 €. Več
informacij in prijave s prijavnicami šele v
nedeljo, 4. januarja, vnaprejšnjih prijav
in rezervacij ne sprejemam.
KONCERT V VRTOVINU
V petek, na dan samostojnosti, ob 18.
uri bo božični koncert v vrtovinski cerkvi.
Nastopajo: Castrum Ajdovščina, Marjetice Podkraj in domači MPZ Vinograd. Lepo
vabljeni!

