Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 12,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Urban V., papež

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo za zdravje,
Kamnje 1
od 18.00 možnost za spoved

torek, 20. 12.,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Dominik, opat

sreda, 21. 12.,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Peter Kanizij, duhovnik

četrtek, 22. 12.,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Frančiška Cabrini, redovnica

petek, 23. 12.,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Janez Kancij, duhovnik

VRTOVIN ob 18.30
za †† Podgornik,
Vrtovin 34

ČRNIČE ob 18.00
za † Milorada Čulibrka,
p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 19.30
za †† Vinka Bratina,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 18.00
za † Jožka Cigoja,
Malovše 36

KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj,
Kamnje 37

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Debenjak in
Kosovel, p. n. Črniče 84

od 18.00 možnost za spoved

od 17.30 možnost za spoved

VRTOVIN ob 18.30
za †† Venceslava Lozarja,
Vrtovin 112

RAVNE ob 18.00
na čast Materi Božji in v
dober namen, Ravne 10

od 18.00 možnost za spoved

sobota, 24. 12.,
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

sveti večer,
Adam in Eva,
prastarši

nedelja, 25. 12.,
BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO
Anastazija,
mučenka

SKRILJE ob 16.00
za †† starše Pahor,
Skrilje 53
KAMNJE ob 22.00
za zdravje,
Kamnje 5a

četrta adventna nedelja

GOJAČE ob 18.00
za †† Stanka in Angelo
Rebek, Gojače 12

ČRNIČE ob 8.00
za †† starše in sorodnike
ČRNIČE ob 24.00
v zahvalo, p. n.
za †† Dorico in Venceslava
Cigoja, p. n. Ajdovščina

KAMNJE ob 7.30
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
in vse prejete milosti, Kamnje 12a
ČRNIČE ob 9.00
po namenu
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Emo Rijavec in †† starše, Kamnje 36

 Za konec
TAŠČIN JEZIK – Ste že slišali, kolega? Gospo Novakovo so nam pripeljali zaradi zastrupitve.
Kaj? Zaradi zastrupitve? Potem se je pa morala ugrizniti v lasten jezik!
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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»Našli boste dete«
»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 1,21–24)

Odlomki Božje
besede na božič
(dnevna maša):
1. berilo: Iz 52,7–10
2. berilo: Heb 1,1–6
evangelij: Jn 1,1–18

Neki župnik je bil pred začetkom procesije zelo živčen, ali bo vse
tako, kot mora biti. Procesija se je začela in strežniki so ga opozorili: »Gospod, pozabili ste dati hostijo v monštranco.« »Oh, ob vseh
pripravah vedno pozabim na kakšno malenkost,« je odvrnil. V moji
domači župniji smo nekoč pred polnočnico nekam založili kipec Jezuščka, potem pa smo ga pozabili dati v jaslice. To so lepe smešne
prigode. Vendar se ob podobi Jezusa otroka dogajajo stvari, ki so
več kot le prigode. Odkar je božič postal vsesplošen praznik, podobo otroka, Božjega Sina, dejansko lahko tudi »izpustimo«, važno
je, da so prazniki in da »se dogaja«.
Včasih naletim na kakšne jaslice, ob katerih je treba že kar iskati,
kje so »jasli v jaslicah« in kje je sveta družina. Iz Jezusa Kristusa
lahko naredimo igračko. Boga lahko naredimo za lutko. Bog lahko
postane božiček, ki prinaša darila. Lahko postane »nedonošenček«, saj mu že pred svetim večerom na koncertih prepevamo
božične pesmi. Nosečnosti več ne potrebujemo, ker si otroka in
boga kar naredimo.
In vendar lahko moje oči začno povsod okoli sebe videti samo en
velik problem. Iz leta v leto se nad tem manj zgražam. Zakaj? Svet
gre svojo pot, kot je šel takrat. Takrat za otroka ni bilo prostora
in ravno takrat se je uresničila prerokba. Hlev s sveto družino in
detetom je bilo težko najti. Našli so ga tisti, ki so bili tja poslani,
ne oni, ki so lovili vsakdanje govorice in novice. Tako tudi današnji
svet postaja prostor, v katerem se bo lahko zopet razodel Bog v
svoji pravi podobi.
Ne bomo mi izpeljali tega »projekta«. Bog skupaj z ljudmi tke niti
moje in tvoje zgodovine. In Bog,
resnični in živi Bog, tudi danes od
tebe ne pričakuje in ne zahteva ničesar pretežkega. Danes išče ljudi,
da bi mu pripravili prostor. Samo
prostor. Prostor je postal tako nasičen, da ta »kipec« lahko izgubimo
med mnogimi predali.

Podobe Jezuščka naj nas letos spominjajo na to, da ga v pripravah v jaslice
damo zadnjega in ga s tem v svojem življenju spet priznamo za prvega.
Jaslice nam govorijo: Bog potrebuje
samo prostor. Vse okoli sebe lahko narediš za prostor zanj. Bog ne potrebuje idealnega doma. Želi samo prostor v
tvoji »štali«. Ne poskušaj mu olepšavati
medsebojnih odnosov v tvojem domu.
Raje se naredi dovolj majhnega, da ga
boš lahko spustil v takšne, kot so.
Vse, kar te dni delamo, vse obveznosti in vsa decembrska poganska mrzlica
lahko postane delanje prostora. Kipec Jezusa naj te spomni, da boš ostal dovolj
majhen, ko te bo svet razjezil. In če boš
dovolj majhen, boš lahko velik. Če boš
dovolj majhen, boš slišal glas. Slišal boš,
da te nekdo pošilja. Dokler iščeš sam, ne
vidiš. Ko te nekdo pošilja, najdeš.
župnik

VEROUKA
v tem tednu ni, z veseljem prihajajte
k devetdnevnici.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Vsak večer med sveto mašo se pridružimo bratom in sestram po vsem
svetu v eni sami pesmi in molitvi (v
sredo v Skriljah uro kasneje). Otroci
vsak večer dobite ovčko.
MOŽNOST ZA SPOVED ALI POGOVOR
Bo v sredo dopoldne (9h–12h) in
popoldne (15h–19h) v Logu.
Vsak dan bom na voljo pred (razen
v torek in sredo) večerno mašo in
devetdnevnico. Te dni sem tudi več
na razpolago za spoved in ali pogovor
osebno po dogovoru. Samo pokličite
ali vprašajte po sms.

STAREJŠI IN BOLNI
Še vedno lahko sporočite za obisk,
zakramente, pogovor …
DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV
v Kamnjah se dobite v torek ob 17.
uri v cerkvi za jaslice.
MLADI
V petek je redno mladinsko srečanje
ob 20. uri.
POLNOČNICA
Adventni čas pripravlja v nas tudi
sposobnost, da lahko
svete maše doživljamo drugače, od znotraj, v povezanosti
z drugimi, z dušo in
telesom. Polnočna
sveta maša bo ob 22. (v Kamnjah) in
24. uri (v Črničah). V Kamnjah bodo
mladi imeli pred začetkom maše kratko božičnico.
Vabljeni, da takoj po polnočnici ne
odidemo domov in se kratko pridružimo ob topli pijači, ki jo bodo za vse
pripravili mladi iz društva iz Kamenj
in iz krajevnega društva v Črničah. V
Kamnjah se ustavimo pri šoli, v Črničah pred cerkvijo pri pošti. Prazniki
so priložnost, da poglobimo našo
medsebojno povezanost.
BLAGOSLOV DOMA
V cerkvi lahko vzamete
kadilo. Lepo je, če obdržimo ali vpeljemo navado,
da na sveti večer sami
ali skupaj z družino gremo po hiši
in blagoslovimo prostore. Čeprav
je težko, zdržimo pritiske, da smo
skupaj. Omogočimo sebi in otrokom
izkušnjo tišine, bolečine in svetosti
večera.

JASLICE NA SVETEM PAVLU
Lani ste postavili kar nekaj jaslic v
naravi v okolici cerkve. Tudi letos
vabljeni, kdor želi biti ustvarjalen in
dati vsebino okolici v tem času; informacije na 040-279-811.
Hvala vsem, ki boste v teh dneh
pred prazniki poskrbeli za jaslice in
vse drugo potrebno po naših cerkvah.
OFER
Na božič bomo imeli v obeh župnijah ofer (v Kamnjah kot običajno),
predvsem z namenom, da se ob
prazniku srečamo in stisnemo roke
drug drugemu. Darovi bodo namenjeni za potrebe župnije.
NA SVETEGA ŠTEFANA
bosta sveti maši ob 9. uri. V Črničah
bo blagoslov kolednikov.
KOLEDNIKI
Otroci lepo vabljeni, da se povežete
in s skupnimi obiski naredite med
počitnicami nekaj lepega.
BLAGOSLOV OTROK
bo letos na dan nedolžnih otrok, v
sredo, 28. 12., v Kamnjah in na praznik svete družine, v petek, 30. 12.,
v Črničah. Sveta družina letos zaradi novega leta ni na nedeljo.
BLAGOSLOV DOMOV
bo letos v župniji Črniče, od 26. decembra naprej od Gojač proti Ravnam.

Iz kateheze papeža Frančiška
o Jezusu otroku, 30. 12. 2015
V teh (božičnih) dneh, ko
je pred nas postavljen
otrok Jezus, mnoge družine doma naredijo jaslice. S tem nadaljujejo to
lepo tradicijo, ki jo je začel sveti Frančišek Asiški
in ki v naših srcih ohranja
živo skrivnost Boga, ki je postal človek.
Pobožnost do Deteta Jezusa je zelo razširjena. Mnogi svetniki in svetnice so jo
gojili v svojih vsakodnevnih molitvah in
svoje življenje želeli oblikovati po življenju Deteta Jezusa.
Poznamo Sveto Terezijo iz Lisieuxa, ki
je kot karmeličanska redovnica imela
ime Terezija Deteta Jezusa in Svetega
Obličja. Ona, ki je prav tako cerkvena učiteljica, je znala živeti in pričevati o »duhovnem otroštvu«, ki ga lahko
osvojimo v »šoli Device Marije« ravno s
premišljevanjem o ponižnosti Boga, ki
je za nas postal majhen.
To, da je Bog ponižen, je velika skrivnost. Mi, ki smo ponosni, polni nečimrnosti in mislimo da smo nekaj pomembnega, nismo nič. On pa, ki je
velik, je ponižen, postane otrok. To je
skrivnost: Bog je ponižen. (...)
In navsezadnje, otroci se radi igrajo. A
igrati se z otrokom pomeni, da zapustimo svojo logiko in vstopimo v njegovo.
Če želimo, da se bo zabaval, moramo
razumeti, kaj mu je všeč; ne biti egoisti ter ga siliti početi stvari, ki so všeč
nam.
To je nam v poduk. Pred Jezusom smo
poklicani zapustiti svojo željo po avtonomiji in sprejeti resnično obliko svobode. Ta je v tem, da spoznamo tega, ki
je pred nami in mu služimo. On, Dete,
je Božji Sin, ki prihaja, da bi nas rešil.

