Bogoslužje:

četrta adventna nedelja

ponedeljek, 25. 12., KAMNJE ob 7.30
BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO
Anastazija,
mučenka

za †† Pavla in Dominika Batagelja ter vse ††, Kamnje 9
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji za zdravje
za župnijo

24. decembra 2017
št. 52/17

KAMNJE ob 10.30
v zahvalo, Kamnje 5a
KAMNJE ob 9.00
za †† Emo in Janka Bizjaka,
Potoče 29

ČRNIČE ob 9.00
za †† Viljema Slamiča,
p. n. Črniče 78a

SKRILJE ob 18.30
za † Zdravka Rustja,
Skrilje 71c, 8. dan

MALOVŠE ob 16.00
za † Jožka Cigoja,
p. n. Malovše 36

KAMNJE ob 18.30
za †† starše,
Kamnje 64
blagoslov otrok

RAVNE ob 16.00
za † Stanka Slejka,
Ravne 10

petek, 29. 12.,
Tomaž Becket,
škof in mučenec

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožeta Copiča,
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Živec, Ušaj in
Brankovič, p. n. Črniče 78a

sobota, 30. 12.,

SKRILJE ob 8.00
za † Silva Kodriča,
Skrilje 27

GOJAČE ob 15.00
v zahvalo za 60 let svetega
zakona, Gojače 8

torek, 26. 12.,
Štefan, diakon,

prvi mučenec,
dan samostojnosti
sreda, 27. 12.,
Janez,
apostol in evangelist

četrtek, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

Feliks I.,
papež

nedelja, 31. 12.,
SVETA DRUŽINA
Silvester (Silvo),
papež

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE

KAMNJE ob 7.30
za župnijo
ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra, p. n. Črniče 70f
blagoslov otrok
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a
SVETI PAVEL ob 23.30
za † Martino Čermelj Podgornik, p. n. društva Ortaona

Na novo leto bodo svete maše po nedeljskem urniku.

 Za konec
NA IZBIRO – Ata Gorenjec zjutraj oznani otrokom: »Kdor hoče zajtrk, ga dobi. Kdor ne jé, dobi evro.«
»Hočemo evro!« so soglasni otroci. Opoldne pove ata: »Kdor hoče kosilo, naj ga jé. Kdor ga noče, dobi
evro.« »Hočemo evro!« so enotni otroci. Zvečer ata razglasi: »Kdor hoče večerjo, plača dva evra.«
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

V jasli
In vsi so se hodili popisovat,
vsak v svoj
rodni kraj. Tudi
Jožef je šel iz
Galileje, iz mesta Nazareta, v
Judejo,v Davidovo mesto, ki
se imenuje Betlehem, ker je
bil iz Davidove
hiše in rodbine,
da bi se popisal z Marijo,
svojo zaročenko, ki je bila
noseča. Ko sta
bila tam, so
se ji dopolnili
dnevi, ko naj
bi rodila. In
rodila je sina,
prvorojenca,
ga povila in
položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni
bilo prostora.
(Lk 2,3–7)

Odlomki Božje besede
na nedeljo Svete Družine:
1. berilo:
1 Mz 15,1–6; 21,1–3
2. berilo:
Heb 11,8.11–12.17–19
evangelij: Lk 2,22–40

Voda in kadilo. Spominjam se, kako sem se moral dobro preoblačiti in umivati, ko sem doma delal v hlevu in potem šel med
ljudi. Človek se naužije vonja. Največkrat to prej opazijo drugi.
Sami se na vonj kar navadimo.
Ste kdaj pomislili, da se je Bog v človeškem telesu že prve ure
po rojstvu naužil hlevskega vonja? In prav tako Marija in Jožef.
Smrdel je! Za človeško dojemanje. Bog je prišel, da bi se v našem
telesu navadil živeti po človeško, da bi se človek v njegovem človeškem telesu navadil živeti po božje. Velika ljubezen to zmore.
In tekoče vode, prhe, ni bilo ... Treba je bilo čakati. Danes se
takoj oprhamo. Nam, ljudem, je tako težko čakati. Radi bi kmalu,
še raje takoj. Nam se zdi, da je Bog vedno v zamudi. Ko duhovnik
med mašo v vino dodaja nekaj kapljic vode, polglasno moli: »Po
skrivnosti te vode in tega vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave.« Rojstvo
v hlevu ni zadostovalo. Rodil se je, da bi lahko sprejel smrt. Kajti
rojstvo in smrt sta naš zanesljivi delež. Stare upodobitve jaslic
so to lepo pripovedovale.
Oboje, voda in kadilo, predstavljata naše »rojstvo za smrt«.
Zato vas vabim, da letos zares pokropimo in pokadimo naše domove. Dajmo spet božiču vsebino, ki mu gre. Kako lahko je sprejeti ne-naše navade iz Amerike, iz trgovine. Zakaj bi se nam tako
upiralo tisto, kar je najbolj naše?
Blagoslovljena voda v prvi vrsti pripoveduje o krstu. Krst v prevodu grške besede pomeni »potopiti«. Pomeni, da je nekdo umrl zato, da
lahko živimo. V vodi krsta dokončno
umre naš »ego«, jaz. Šele ob smrti
ga zares izpustimo. Voda zato pomeni očiščenje. Najgloblje očiščenje
»smradu«. Ego lahko pripelje tako
daleč, da sem kakor žival ob jaslih.
Ista voda iz Jezusove smrti prinaša
novo življenje.
Kadilo je zmleta in posušena narava (rastline, smola …). Dajemo ga na

žareči ogenj. Kaj je oglje, ogenj? To je
preizkušnja, trpljenje, ki mu ne uidemo.
Ko se kadilo zažge, se preobrazi. Tista
rastlina ni več enako vezana na čas in
prostor. Njen vonj čutimo povsod. Kadilo
pripoveduje o rojenem in preobraženem
telesu, naši človeški naravi, ki bo vstopila v nebeško življenje. Ko pokadimo
hišo, vonj še nekaj časa ostane. Zapolni
vse kotičke. Naše delo, ustvarjanje, tudi
stanovanje bo nekega dne propadlo. Kar
smo skozi trpljenje in ljubezen preobrazili, bo ostalo za vedno.
Iz srca vam voščim blagoslovljen božič! Voščim vam novega vonja v vašem
življenju. Jezus se je rodil v mraz in neugodje, da bi polno zadihal z našimi pljuči.
Ne ustrašimo se telesnega in duševnega
neugodja. Voščim vam, da bi skupaj z
Novorojenim polno zadihali v ta svet.
Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander
Lestan.
župnik

SVETI VEČER
Polnočni maši bosta
nocoj ob 22. in 24. uri.
Vsaka družina lahko v cerkvi vzame pripravljeno blagoslovljeno vodo in kadilo.
Najbolj prav je, da oče poskrbi, da določite čas in prostor za preprost obred blagoslova vašega doma. Tudi če prej ni bilo
navade, nas časi kličejo k temu. Molitev
in blagoslov drži družino skupaj. Zažgite
priloženo oglje in nanj dajte nekaj zrn
kadila. Pokrižajte se in zmolite blagoslovno molitev na podobici. Nato nekdo moli
naprej veseli del rožnega venca in med
molitvijo obhodite čim več prostorov (tudi
klet in do avta v garaži …). Bodite pogumni, naj vas ne bo sram glasne molitve.
V skupnem prostoru nato dokončajte rožni
venec. Ostanite skupaj in starši povejte kaj
lepega iz svojih spominov.
Tudi starejše in druge, ki ste sami, vabim
k molitvi, še lepše pa bo, če se boste po
dva ali trije nocoj dogovorili in šli skupaj h
kratki molitvi k vsakemu na dom.
To bo prineslo spremembe. To naj bo naš odgovor na čase, nad katerimi največkrat le tarnamo.

HVALA
vsem, ki ste poskrbeli za vse potrebno
za božično praznovanje, čiščenje in okrasitev cerkva, birmancem in drugim za postavitev jaslic, pevcem po mnogih vajah,
pritrkovalcem, mežnarjem, strežnikom in
vsem drugim sodelavcem pri bogoslužju!
KOLEDNIKI, OTROCI ZA OTROKE
Zlasti starše vabim, da
spodbudite otroke, naj se
v župniji Črniče povežejo
kot koledniki in naredijo
nekaj lepega in koristnega. Pokličite in dogovorite se, obiščite krajane, saj jim tako polepšate praznike, hkrati pa zbirate darove
za misijone. Pridite na god sv. Štefana k
blagoslovu kolednikov v Črničah ob 9. uri.
Vsi otroci lahko še do praznika treh kraljev
od svojih odpovedi zbirate darove otroci
za otroke. Tudi drugim otrokom starši pomagajte, da ne bodo med počitnicami sedeli
ob računalniku, temveč bodo šli ven in se
srečali z drugimi (veliko starejših pričakuje
obisk). Verouk bo spet reden od 3. januarja.
BLAGOSLOV OTROK
bo letos na dan nedolžnih otrok, v četrtek, v Kamnjah in na praznik svete družine, v nedeljo, v Črničah.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Letos obiskujem domove v župniji Kamnje, v tem tednu v Vrtovinu. Poskušal
bom vsak dan obiskati po razporedu, vendar se med seboj pokličite sproti, do kod
sem prišel. Družine, ki se vam čas pokriva
s službo, drugimi načrti in obveznostmi,
pišite (sms) ali pokličite, da se dogovorimo. Prosim, da se ne obremenjujete s postrežbo, da ste zlasti mlade družine, če je
mogoče, skupaj. Pomembno je, da si med
seboj delimo molitev in pogovor.
Torek od 10. do 17. ure Grželji in Čebuli
od trgovine proti št. 17;
sreda od 9. do 18. ure Fužine od št. 22,
Guli in (popoldne) naprej do št. 34;
četrtek od 9. do 18. ure od št. 34 proti
cerkvi, stari in (popoldne) novi del vasi,
morda vse do šole;
petek od 9. do 18. ure od št. 74, Šateji,
Subani, Kocjani, Jama, Lozarji;
sobota od 9. do 19. ure (od zgoraj nav-

zdol) Fevči, Guštini, Črmelji, Rebki;
nedelja popoldne samo po dogovoru.
Vsak večer tudi po maši po dogovoru, pokličite.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
V teh dneh si lahko ogledate jaslice na
Svetem Pavlu. Še vedno lahko postavite
svoje, prostora je dovolj. Zaradi označb
pokličite Sonjo Lozar 040 279 811. Hvala vsem, ki ste se potrudili in s svojimi
jaslicami dajete lepo sporočilo. V tem
času bodo darovi iz kamnitega nabiralnika šli v poseben namen: dar bo dobila
misijonarka s. Andreja Godnič, po rodu iz
Komna na Krasu, ki deluje v Peruju.
BOŽIČNI KONCERT
Tudi letos vabljeni na božični koncert
na sv. Štefana ob 17.30 v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vrtovinu. Nastopali
bodo: moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, mešani pevski zbor župnije Kamnje
in ženski pevski zbor Rože Nova Gorica.
OFER
Pri božični dnevni praznični maši si bomo
tudi letos v obeh župnijah stisnili roke ob
prazniku. Obnavljajmo navado, da se po
maši še ustavimo in se med seboj srečamo. Ofer bo v obeh cerkvah namenjen za
obnovitvena dela v župniji.
VEČJA DELA IN STROŠKI
V župniji Kamnje smo imeli letos počitek od večjih del. Poleg rednih stroškov
vzdrževanja, popravila orgel, manjših del
v župnijskem domu, krmiljenja ogrevanja
in senčil v dvorani je bilo potrebno očistiti tlak in oltarje ter pobeliti prezbiterij v
cerkvi. Kupili smo nov fotokopirni stroj v
deležu z župnijo Črniče (60 %/40 %) za
tiskanje oznanil. Skupaj z blagajno oratorija smo nabavili deset kompletov zložljivih miz in klopi.
V župniji Črniče smo poleg
rednega vzdrževanja in nekaterih manjših vzdrževalnih del
poskrbeli za ureditev veroučne
učilnice. V deležu z župnijo Kamnje (40%/60%) smo nabavili
nov fotokopirni stroj. Večje delo
je bila obnova in zaščita fasade
in konice zvonika ter dograditev

strelovoda na župnijski cerkvi. V gojaški
cerkvi je nameščena nova razsvetljava, dokončali bomo še ostalo električno napeljavo
in pobelili cerkev.
V prihajajočem letu bomo po dogovoru z
gospodarskim svetom nadaljevali tekoča in
načrtovana dela. V Kamnjah se kažejo dela
v starem delu župnišča in na fasadi zvonika. V Črničah kličejo po zamenjavi nekatera
okna na Ravnah in v župnijski cerkvi. Vsi
vaši darovi in vsi stroški so sproti vodeni
in pregledni. Hvala vsem, ki vedno darujete
od svojega za skupno, da župnija lahko živi.
MOLITEV ZA DOMOVINO
Pridružimo se pobudi, da 26. decembra s
hvaležnim spominom na plebiscid in s prošnjo za domovino skupaj zmolimo Oče naš,
Zdravo Marijo in Slavo Očetu. Naj na naših
domovih plapolajo slovenske zastave.
PRIPRAVA NA ZAKON
Začne v nedeljo, 7. januarja ob
16. uri v Vipavi in na Kapeli.
Mladi, pogum! Prijave Sašo Mugerli 031 742 373; saso.mugerlli@rkc.si. Za
Novo Gorico: 051 614 912.
PRIPRAVA NA KRST
je v torek, 9. januarja ob 20.
uri. v Šturjah. Najprej se oglasite
pri župniku za »napotnico«. Zaradi
varstva je najbolje, da greste ko ste
še v pričakovanju prvega ali drugega otroka.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Zdravka Rustja iz Skrilj ste namesto cvetja darovali okroglih 500 €, od tega
je 250 za dekanijsko karitas in 240 za domačo
cerkev. Hvala svojcem in darovalcem!
PREUREDITEV ŽUPNIJ
S prvim januarjem se v naši škofiji nekatere manjše župnije pridružijo večjim zaradi spremenjenih razmer, načina življenja
in zaradi lažjega upravljanja. V naših dveh
župnijah ni sprememb. Od sosednjih župnij
postanejo podružnice župnije Stomaž, Velike Žablje in Brje. Spremembe pa so tudi
za nas spodbuda, da je vsaka župnija med
seboj povezana, da se vsi čutimo odgovorne
za skupne stvari, da za vedno več stvari poskrbite sami in ne čakate na pobude župnika. Župnije, ki bodo poskrbele za dejavne
sodelavce, imajo prihodnost.

