Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 12,
Štefan,
diakon, prvi mučenec,
dan samostojnosti

torek, 27. 12.,
Janez,
apostol in evangelist

sreda, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

KAMNJE ob 9.00
za †† Miroslava in starše
Petrovčič, Kamnje 38

ČRNIČE ob 9.00
za †† Stojana Fajta,
p. n. otrok
blagoslov kolednikov

VRTOVIN ob 8.00
za žive in pokojne,
Vrtovin 108

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marico in Radota
Hvaliča, p. n. Črniče 1b

SKRILJE ob 17.30
za †† Cirila in Olgo Turk,
Skrilje 47a
blagoslov otrok

MALOVŠE ob 18.00
za †† Ludvika in Frančiško
Rogelj in †† iz družin, p. n.
Malovše 37

četrtek, 29. 12.,
David,
kralj

KAMNJE ob 18.30
za † Milana Kugoniča,
Potoče 18, 30. dan

ČRNIČE ob 18.00
za †† Alojza in Ireno Ipavec,
p. n. Črniče 9

petek, 30. 12.,
sveta družina,
Feliks I., papež

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Copiča,
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 18.00
v čast sveti družini za
mlade družine
† Danila in njegove ††
starše, p. n. Črniče 63a
blagoslov otrok

sobota, 31. 12.,

KAMNJE ob 8.00
za †† Antona in Vero
Bratina, Kamnje 33a

drugi sveti večer,
Silvester (Silvo),
papež

nedelja, 1. 1. 2017,
MARIJA –
BOŽJA
MATI,
novo leto, dan miru

ČRNIČE ob 18.00

za †† starše Mikuž,

p. n. Črniče 29

SVETI PAVEL ob 23.20
za † svetopavelsko
mežnarico Darino Lozar in
umrle v preteklem letu
VRTOVIN ob 7.30
v †† sorodnike, Vrtovin 78a
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Bavec in Tominec
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a

Maše, oddane naprej: v zahvalo, p. n. Vrtovin 37; za pozabljene duše v vicah, Kamnje 17;
za †† Rovtar in Slokar, Kamnje 17; maše za duše v vicah, p. n. darovalcev 1. in 2. novembra.

 Za konec
KAKOR OČE – Ko je prišel župnik prvič na obisk v neko družino, se je petletni Jurček skril v kot in ga opazoval. Očeta je to razjezilo in mu je rekel: »No, Jurček, no! Pridi vendar sem in vošči dober dan, cepec!«
Jurček stopi do župnika, mu da roko in ga vljudno pozdravi, kot mu je naročil oče: »Dober dan, cepec!«
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Potrebujemo drug drugega
Neki človek je vsak dan kupil pet hlebov kruha. Nekega dne ga
prijatelj vpraša, čemu toliko kruha. Oni mu odgovori: »En hleb je
zame, dva vrnem in dva posodim.« »Oprosti, ne razumem,« mu
reče. Človek mu pove: »Kruh, ki ga kupim zase, bom pojedel. Tista
dva, ki ju vračam, sta za starše, ki so me od rojstva hranili. Tista,
ki ju posojam, za otroke, ki bodo skrbeli zame, ko ostarim.«
Zgodba ne govori dobesedno o kruhu. Hlebci so naše življenje.
Ime kraja Betlehem pomeni »hiša kruha«. Bog se nam je v dogodku božiča razodel kot tisti, »ki potrebuje drugega«. Bog ne more
živeti sam, čeprav je Bog. Filozofi so nam (žal) razložili Boga, ki je
sam v sebi popoln in mu zato mi nič ne dodamo, le mi da potrebujemo njega. Božič tako dojemanje nebes razbije, zato Boga večina
ni sprejela in ga tudi danes ne sprejema. »V svojo lastnino je prišla,
toda njeni je niso sprejeli.«
Zgodba tudi ne govori o odnosih med starši in otroki. Kruha ne
kupujemo, da bi z njim izpolnili odnos daj-dam. Nasprotno. Najpomembnejših stvari, ki smo jih prejeli in jih dajemo, ne moremo
vrniti. Ko grem po družinah, vidim majhne otroke, kako gledajo in
krilijo z rokami. Vidim, da – še ne vedo, kako, pa vendar – že iščejo
drugega. In vidim, kako se odrasli ob tem spremenimo.
Glej in premišljuj tega drugačnega Boga v letošnjem
božiču. Prišel nas je spomnit, da potrebujemo drug
drugega. Morda si to na novo zaslutil v svetem
letu usmiljenja.
Ko grem v dom upokojencev in k starejšim
(Jn 1,10–13)
po domovih, tudi opazim poglede in kretnje, ki
– spet ne vedo, kako, pa vendar – iščejo in hrepenijo po drugem. Le vmes, se zdi, med otroško
in onemoglo dobo, kakor da so nas prisilili živeti za daj-dam. Res, ni lahko danes mladim in
srednjim generacijam skrbeti za vse. A nekOdlomki Božje
besede na praznik
do nas je zaslepil s predstavo, da bomo lahko
Marije, Božje matere:
(nekoč)
sami zagotovili svoje življenje. Poskr1. berilo: 4 Mz 6,22–27
2. berilo: Gal 4,4–7
beli tako, da ne bo treba vznemirjati drugih in
evangelij: Lk 2,16–21
da drugim ne bo treba vznemirjati nas.
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.

Iskreno vam voščim blagoslovljen praznik in zaupanja poln vstop v novo leto.
Želim vam, da se ne bi pustili pretentati
in bi pogumno prebolevali miselnost daj-dam v tem hladnem svetu. Želim vam,
da te miselnosti ne bi spustili v odnos
do Kristusa in občestva Cerkve. Voščim
vam, da bi zopet sprejeli Boga kot tistega, ki lahko živi samo z drugim. Želim
vam, da bi se čim manjkrat počutili same
ali izločene.
Ponesite to voščilo tudi tistim, ki ne
morejo priti v skupnost in k bogoslužju.
Božičnemu voščilu se pridružuje tudi g.
Aleksander Lestan.
župnik

OTROCI ZA OTROKE,
KOLEDNIKI
V župniji Črniče vabljeni vsi osnovnošolci, da se med počitnicami pokličete,
dogovorite in kot koledniki obiščete
krajane ter jim tako
polepšate praznike,
zbirate darove za
misijone. Pridite na
sv. Štefana k blagoslovu kolednikov v Črničah ob 9. uri. Vsi otroci lahko še do praznika treh kraljev na jaslice
prinesete svoje šparovčke za otroke v
adventni akciji otroci z otroke. Tudi
drugi otroci med počitnicami namesto k
računalniku pojdite kdaj k drugim (veliko starejših pričakuje obisk).
Verouk bo spet reden od 3. januarja.
BLAGOSLOV
OTROK
bo pri maši v
sredo, na god
nedolžnih otrok,
ob 17.30 v Skriljah (zaradi prireditve, ki bo tam takoj
po maši) in na praznik svete družine, v
petek, ob 18. uri v Črničah.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu blagoslavljam domove v
Gojačah in Malovšah. Poskušal se bom
držati razporeda, vendar prosim za potrpežljivost, kadar ne gre točno po vrsti; dopoldne laže obiskujem starejše,
popoldne in zvečer tiste, ki ste vezani
na službo. Če se ne dobimo in me pričakujete, prosim, da mi
to sporočite. Prosim, da
se ne obremenjujete s
postrežbo. Pomembno
je, da si med seboj delimo molitev in pogovor.
V ponedeljek od 10. do 16. ure v Gojačah, samo novo naselje številke 3–3H;
v torek od 9. do 19. ure od 4 do pribl.
20 (do cerkve);
v sredo od 9. do 17. ure od št. 21 do konca;
v četrtek začnem v Malovšah ob 9. uri
pri št. 1; do 16. ure do 24.;
v petek od 9. do 18. ure,
nadaljujem od 24. do konca;
soboto, začnem v Črničah ob 9. uri
pri št. 1; do 16. ure do 18.
Ob večerih tudi po maši po dogovoru.
Družine, ki se vam čas pokriva s službo, drugimi načrti in obveznostmi, kar
napišite ali pokličite, da se dogovorimo.
DRUGI SVETI VEČER
Silvestrovo, večer pred praznikom Marije, Božje Matere, je drugi sveti večer.
Lepo je, če tudi v tem zgodnjem večeru ob preprosti molitvi pokropimo in
pokadimo dom.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Staro leto bomo tudi letos
sklenili s sveto mašo na
Svetem Pavlu ob 23.20 in
končali pred iztekom leta.
Odpadla bo samo ob zelo
slabem vremenu. Lepo vabljeni ven, k zahvali, med druge, na pot.

HVALA
vsem, ki ste poskrbeli za vse potrebno za božično praznovanje, ureditev
prostora, postavitev jaslic, pevcem po
mnogih vajah in vsem drugim sodelavcem pri bogoslužju!
POVABILA
Vabljeni na tradicionalni božični koncert v cerkvi Marijinega vnebovzetja
v Vrtovinu na sv. Štefana ob 17.
uri. Poleg domačega MPZ »Vinograd«
bodo peli zbor »Žene iz Dornberka«,
MPZ »Primorje« Ajdovščina, pevca
Ajda Podgornik in Bojan Uhelj.
V torek, 27. 12., ob 19. uri vabljeni
v staro šolo v Kamnjah na prireditev:
»Kej smo nrdili v lejti 2016«.

Priprava za pare na Kapeli v Novi Gorici
se začne že v nedeljo, 8. januarja, ob
19. uri. Informacije in obvezna prijava na
www.dcsg.si/priprava-na-zakon; 051 614 912.

Pari, ki zbirate pogum ali odlašate – sedaj
so prišli novi koledarji, pogumno se usedita in določita datum poroke, vse drugo
bo potem steklo drugače, kot si mislita.
Danes je težko živeti in zdržati v dvoje
brez posebnega Božjega daru, ki se daje
v zakramentu zakona.
PRIPRAVA
STARŠEV NA KRST
prvega in drugega otroka
se začne v torek, 10. januarja, ob 20. uri v Marijinem domu v Šturjah.

BERA
Skupaj z g. Lestanom se vam tudi letos zahvaljujeva za darovano bero in
vse druge darove, s katerimi se spomnite in podpirate svoja duhovnika!

VELIKONOČNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
bo letos štiridnevno od 27. do 30. aprila.
Poromali bomo v Prago, Svato Horo, Češki Krumlov. Cena, druge informacije in
prijave bodo šele v januarju.

MEŽNARJI
Lepo je, da izkažete pozornost in se
vsaj s simboličnim darom spomnite
tistih, ki vse tedne v letu skrbijo za
naše cerkve, za stvari, ki se največkrat ne vidijo. Videli bi jih šele, ko bi
jih brez njih morali prevzeti po hišah.
Ob tem tudi pohvala in zahvala vsem,
ki poskrbite za čiščenje in krašenje
cerkva, ko ste na vrsti ob drugih priložnostih. S tem pokažete lep odnos
do skupnosti. Za cerkev bo treba skrbeti le do tedaj, ko nas bodo tja nesli
ob pogrebu.

STARŠI VEROUČENCEV
IN DRUGI STARŠI TER ZAKONCI
Lepo vabljeni, da že sedaj računate na
večer, ki vam bo dal novih moči in poguma; to bo v soboto, 14. januarja, v
Kamnjah ob 18. uri. Med nami bosta Bojan in Sara Doljak iz Logatca. Po mnogih
preizkušnjah danes lahko rečeta: »Če je
uspelo nama, lahko uspe vsakemu.« Ne
bo le eno od mnogih današnjih predavanj,
ampak nekaj drugačnega, zato si le rezervirajte ta termin.

PRIPRAVA NA ZAKON
Priprava na zakon v
dekaniji se začne v nedeljo, 15. januarja, ob
16. uri, sedaj v Vipavi
in traja do nedelje, 19.
februarja. Najpozneje teden dni pred
začetkom tečaja je obvezna prijava
na: Sašo Mugerli, 031 742 373;

saso.mugerlli@rkc.si.

