Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 1. 2018,
MARIJA, BOŽJA
MATI, NOVO LETO
Fulgencij, škof

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Bavec, Tominec in Krkoč, p. n. v zahvalo in priprošnjo
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Albino in Antona Nevredna, Vrtovin 26a

torek, 2. 1.,
Bazijili Veliki in Gregor
Nazianški, škofa

VRTOVIN ob 8.00
za †† Bratina,
Vrtovin 17

sreda, 3. 1.,

SKRILJE ob 18.30
Presveto Jezusovo ime za † Anko Čehovin,
Skrilje 24
pred mašo možnost za spoved
KAMNJE ob 18.30
četrtek, 4. 1.,
Angela Folinjska,
za †† Slavko in Antona
redovnica
Možina, Potoče 24
od 18.00 spoved, po maši
kratko češčenje
VRTOVIN ob 18.30
prvi petek, 5. 1.,
Emilijana,
za vse †† Podgornik,
devica
Vrtovin 34
od 18.00 spoved, po maši
kratko češčenje
KAMNJE ob 9.00
sobota, 6. 1.,
za †† starše Bratina in Vodeb
Gospodovo
Kamnje 33
razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

nedelja, 7. 1.,
JEZUSOV KRST
Severin Noriški,
opat

nedelja Svete družine

VRTOVIN ob 7.30
za †† Antonijo in Jožefa Čermelja, Vrtovin 57
31. decembra 2017
št. 53/17

ČRNIČE ob 17.30
za †† Leban, Črniče,
p. n. Italija
MALOVŠE ob 16.00
za † Slavico Cigoj,
p. n. Malovše 1
RAVNE ob 16.00
za pokojne,
p. n. darovalcev
V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE

ČRNIČE ob 17.30
za † redovnico Michelagelo,
p. n. Malovše 38
od 16.30 spoved in češčenje
ČRNIČE ob 17.30
za † Danila Kosovela in
njegove †† brate, p. n. Črniče
za duhovne poklice

SKRILJE ob 7.30
za †† starše Kravos, Skrilje 52
ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra, p. n. Črniče 70f
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Vero Bratina, Kamnje 33a

Z zahvaljevanjem v neznano
Ker je Abraham veroval,
je ubogal klic,
naj odide v
deželo, ki naj
bi jo dobil v
delež. Odšel je,
ne da bi vedel,
kam gre. Ker
je Sara, ki je
bila neplodna,
verovala, je
dobila moč, da
je kljub starosti spočela, saj
je bila prepričana v zvestobo tistega, ki
je dal obljubo.
Zato se je tudi
rodila enemu,
in to omrtvelemu, tolikšna
množica potomcev, kolikor
je zvezd na
nebu in kakor
je brez števila
peska na morskem obrežju.
(Heb 11,11–12)
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Odlomki Božje besede
na nedeljo Jezusovega
krsta:
1. berilo: Iz 55,1–11
2. berilo: 1 Jn 5,1–9
evangelij: Mt 1,7–11

Legenda pripoveduje, da je kraljica iz Sabe nekoč poslala k
kralju Salomonu dve vrtnici. Ena je bila prava, druga umetna.
Kraljica naj bi preizkušala, ali bo modri Salomon znal razločiti.
Salomon je odprl okno in videl, na katero rožo so priletele čebele. Tista je bila prava. S to pripovedjo so učili ljudi, da tudi Bog
ve, katere molitve so prave in katere ne.*
Berila na nedeljo Svete družine dajejo za zgled Abrahama. Bog
ga je preizkušal, ali je njegova vera resnična ali ne. Poklical ga
je v neznano. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Tako močno
je zaupal, da je postal oče, čeprav dolgo ni imel otrok. Znal je
zapustiti varno gotovost in slišati klic, zato je postal zelo rodoviten, čeprav je imel samo enega otroka. To je skrivnost družine!
Vidimo, da tudi Jožef in Marija gresta v neznano. Nista razumela napovedi, ki sta jih slišala. V templju jima je bilo napovedano, da jima bo dušo presunil meč. In oba sta postala zelo
rodovitna, čeprav sta imela le enega otroka.
Rodovitnost je veliko več kot imeti otroka. To, da se povprečna
starost naroda naglo zvišuje, ni le posledica bolj ozaveščenega
uravnavanja rojstev, temveč neke druge nerodovitnosti. Odločiti se za zakon in družino pomeni iti za klicem in stopiti na pot
v neznano.
Trije modri so zvedeli za rojstvo Boga-človeka in šli v neznano.
Drugi so skupaj s Herodom in pismouki prav tako zvedeli in ostali
na starem. Po tem se tudi vsaka
molitev kakor vrtnica lahko razloči,
ali je umetna ali prava. Molitev, ki
ne ostaja na starem, obišče čebela. Kako želim, da bi vašo družinsko molitev spet vpeljali! In videli
boste obisk čebele. Ko se bo za
stenami krščanskega doma spet
slišala glasna molitev, takrat se bo
staranje ustavilo.

Pojdimo kakor Abraham v neznano.
Pustimo se najprej poklicati in šele nato
delajmo zaobljube in trdne sklepe. In
kako slišati glas? Tako, da začneš z zahvaljevanjem.
Vabim vas, da se v tem novem letu
začnemo vsak dan zahvaljevati za stvari, ki so za nami. In potem bomo – presenečeni – lahko šli naprej. Zahvali se
za svojo družino. Da si, ker te brez nje,
ne bi bilo. Zahvali se za tistega, ob katerem ti je sedaj morda težko. In kmalu
ti bo dano videti, zakaj je vredno iti v
neznano.
župnik

TRIJE SVETI VEČERI
Tudi nocoj, na silvestrovo, predvečer Marijinega
praznika, in v petek, na predvečer
treh kraljev, je lepo, če doma med
molitvijo pokadimo in pokropimo svoj
dom. Trije sveti večeri za več Božjega
v naših domovih.
SKLEP LETA
Nocoj bomo s sveto mašo ob 23.30
na Svetem Pavlu sklenili staro leto in
pričakali novo. Sveta maša bo tudi ob
slabšem vremenu. Lepo vabljeni.
VEROUK
je spet reden za v sredine in četrtkove skupine.
Mladinskega srečanja ta petek ni.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom. Bolnikov in starejših tokrat ne
obiskujem posebej, v januarju samo
med blagoslavljanjem domov.
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
je slovesni praznik, k
maši še posebej vabljeni tudi mladi in otroci.

Letos je možnost dopoldne ob 9. uri
ali zvečer ob 17.30. Otroci vabljeni,
da na jaslice položite darove, ki ste
jih dajali v šparovček v adventni akciji
otroci za otroke.
Na tretji sveti večer pred praznikom
je lepo, da še tretjič pokadimo hišo.
PREDSTAVITEV
PRVOOBHAJANCEV
Na nedeljo Jezusovega krsta se bodo
v obeh župnijah pri
maši predstavili letošnji prvoobhajanci. Povabili vas bodo,
da v času priprave postanete njihovi skriti prijatelji ter molite zanje
in njihove družine. V ta namen boste
lahko prišli po podobico. Hvala vsem,
ki že vztrajno »nevidno« spremljate
svojega birmanca.
KOLEDNIKI, OTROCI ZA OTROKE
Pohvala vsem otrokom in staršem,
ki ste med počitnicami po vaseh izpeljali trikraljevsko akcijo.
V soboto, na praznik, prinesite na
jaslice zbrane darove za otroke v
misijonih. Preko misijonskega središča bodo do zadnjega centa poslani v
zanesljive roke tja, kamor so namenjeni. Prav je, da so to konkretni darovi od odpovedi.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu obiskujem domove v
Potočah:
torek od 9. do 18. ure Potoče dopoldne od 2 do 13, popoldne naselje od
15 proti 22.
petek od 14. do 18. ure hiše od 33
proti kapelici
sobota, na praznik, od 10. do 17.
ure hiše od kapelice ob cesti proti 68.
V nedeljo ne bom obiskoval.
Pokličite ali napišite, da pridem ob urah, ko
ste doma, še posebej za družine z otroki
je dobro, da se dobimo, ko ste vsi doma.

JASLICE NA SVETEM PAVLU
V okolici je približno 25 manjših in večjih jaslic. Poišči jih.
Hvala vsem, ki
ste se potrudili.
V tem času bodo darovi iz kamnitega nabiralnika na Svetem Pavlu šli v
poseben namen: dar bo dobila misijonarka s. Andreja Godnič, ki deluje
v Peruju.
OFER
Pri ofru za cerkev smo na božični dan zbrali: V Črničah pri ofru
1.112,90 + 477,18 pri polnočnici.
V Kamnjah pri ofru 1.495,60 +
320,75 pri polnočnici. Hvala za vašo
darove!
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 7.
januarja, ob 16. uri v Vipavi in na Kapeli. Prijavite se čim
prej. Za Vipavo: Sašo Mugerli 031
742 373; saso.mugerlli@rkc.si., za
Novo Gorico: priprava.zakon@centerskupaj.si 051 614 912. Več na
spletni strani.
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.

Iz poslanice papeža
Frančiška za svetovni
dan miru 2018.
V pričakovanju svetega
leta ob 2000. obletnici oznanila miru betlehemskim pastirjem je papež sv. Janez
Pavel II. prištel naraščajoče število
beguncev k posledicam »neskončnih
in grozečih vojn, spopadov, pomorov,
'etničnega čiščenja'«,[5] ki so zaznamovali 20. stoletje. Nova dogajanja
doslej niso nakazala preobrata: oboroženi spopadi in druge oblike organiziranega nasilja še dalje povzročajo
preseljevanja znotraj in zunaj državnih
meja.
Toda ljudje se selijo tudi zaradi drugih
razlogov, prvi med vsemi je »želja po
boljšem življenju, pogosto povezana
s hotenjem, da bi se za vedno otresli
strahu pred negotovo prihodnostjo«.
[6] Na pot gredo zato, da bi se pridružili svoji družini, da bi našli primerno
delo ali izobrazbo. Kdor ne more uživati teh pravic, ne živi mirno. Poleg
tega je, kakor sem poudaril v okrožnici
Hvaljen, moj Gospod, tragičen »porast
števila migrantov, na begu zaradi revščine, ki jo povzroča uničevanje (degradacija) okolja«.[7]
Večina se jih seli po redni poti, nekateri pa se, zlasti iz obupa, ker jim
domovina ne zagotavlja ne varnosti ne
priložnosti – vse druge zakonite poti
pa se jim zdijo neuporabne, zaprte ali
prepočasne –, oklenejo drugih.
V številnih ciljnih državah so se zelo
razbohotile govorice, ki pretiravajo
glede tveganj za nacionalno varnost
ali bremen, ki jih prinašajo prišleki. S
tem teptajo človeško dostojanstvo, ki
smo ga dolžni spoštovati pri vseh, ker
so Božji sinovi in hčere.

