Bogoslužje:
ponedeljek, 24. 12.,
Adam in Eva, prastarši
sveti večer

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

četrta adventna nedelja
SKRILJE ob 16.00 b. devetdnevnica ČRNIČE ob 8.00 b. devetdnevnica
za †† Besednjak, Skrilje 74
po namenu darovalcev
KAMNJE ob 22.00
v zahvalo, Skrilje 2
KAMNJE ob 7.30
za †† starše Vodopivec,
Kamnje 6a
KAMNJE ob 10.30
za vse dobrotnike
obnove župnijskega zvonika

ČRNIČE ob 24.00
za žive in †† črniške duhovnike,
p. n. Malovše 45

KAMNJE ob 9.00
ČRNIČE ob 9.00
za †† Jelico in Slavka Čermelja, za †† Stanka in Angelo Rebek,
p. n. Malovše
Vrtovin 89

četrtek, 27. 12.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Rijavec in Božič,
Kamnje 5

RAVNE ob 16.30
za † Srečka Bovcona,
30. dan
V Črničah večerna adoracija od
21.00 do 22.00

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefa Copiča,
Vrtovin 123

GOJAČE ob 16.30
za vse ††, p. n. darovalcev

SKRILJE ob 8.00
za † Albina Črnigoja,
Skrilje 7, 8. dan

ČRNIČE ob 16.30
za †† starše Čotar in Ušaj,
p. n. Črniče 78a

petek, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

sobota, 29. 12.,
David,
kralj

nedelja, 30. 12.,
SVETA
DRUŽINA,
Feliks I., papež

št. 51/18

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† starše Česnik in blagoslov
v družini, p. n. darovalca

sreda, 26. 12.,
Štefan, diakon,
prvi mučenec,
dan samostojnosti
Janez,
apostol in evangelist

23. decembra 2018

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Vodopivec, Kamnje 10
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Tominec, Bavec in Krkoč
KAMNJE ob 10.30 praznovanje zakonskih jubilantov
za †† Valič, Skrilje 73

 Za konec
PRI PLESKARJU DOMA – Pleskarski mojster vpraša sina: »Ja kje je zdaj mama, zamudila bova v opero?!«
Sin mu odvrne: »Z ometom je že gotova, manjka samo še oplesk.«
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

Prišel je, da te pokliče na pot

Tiste dni je
Marija vstala
in se v naglici
odpravila v
gore, v mesto
na Judovem.
Stopila je
v Zaharijevo hišo in
pozdravila
Elizabeto. Ko
je Elizabeta
zaslišala Marijin pozdrav,
se je dete
veselo zganilo v njenem
telesu. Elizabeta je polna
Svetega Duha
na ves glas
vzkliknila in
rekla: »Blagoslovljena ti
med ženami,
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
Lk 1,39–42

Odlomki Božje besede
na božični dan:
Iz 52,7–10
Heb 1,1–6
Jn 1,1–18

Globoko v nas je zapisan spomin, da sta nas mati ali oče poklicala: »Pridi jest.« Ko smo bili majhni, nas je nekdo poklical. In
najgloblji je klic k mizi. Miza je že znanilka zadnjega cilja naše poti.
Najlepša podoba nebes. Meni najlepša upodobitev Boga, občestva
oseb pri mizi.
Betlehem pomeni »Hiša kruha«. Od tam je izvirala Jezusova zemeljska rodbina, rod kralja Davida. Jezus je svoje starše za rojstvo
poklical na pot k mizi, v hišo kruha.
S svojim rojstvom je pokazal, da vera ni stanje, ampak pot. Moje
iskreno voščilo vsakemu izmed vas letos je, da bi se ne bali stopiti
na pot. Da bi verjeli v pot! Da bi obnovili svojo vero v »Hišo kruha«,
ki nas čaka na koncu. Da bi obnovili vero v resnična nebesa. Da v
tem letu, misijonskem letu, ne bi bili zagledani le v to življenje. Bolj
ko smo vanj zagledani, bolj naglo uhaja čas.
Vse okoli božiča je povezano s klicem in s potjo. Marijo angel pokliče. In takoj se odpravi na pot. Jožef je poklican v spanju in kot
moški gre na notranjo pot, sprejme poroko. Zakonca Jožef in Marija
sta poklicana na popisovanje. Prve priče ob rojstvu, pastirji so poklicani. In že so na poti. Trije modri, poklicani in na poti. Kmalu po
rojstvu Jožef poklican in kot prebežnika spet na pot. Vera je pot. Ko
v njej pričakuješ stanje, nisi izpolnjen.
Kristjani smo prav sedaj pred izzivom: ali bomo le še vzdrževali
stanje ali bomo sprejeli pot. Čim prej pozabimo prihodnost, ki smo si
jo sami naslikali. Ne tarnajmo nad našim izgubljenim pričakovanjem.
Zakaj? Ker tarnanje onemogoči, da bi slišali klic. To pa je bistveno.
V Betlehem ne boš prišel, dokler boš hotel imeti volan v svojih rokah. Ti časi so mimo. Prepusti ga Jezusi Kristusu. Tedaj
bos šele na poti. Verovati pomeni izpustiti volan in slišati
klic. Beseda cerkev pomeni
»sklicati«. To je skupnost tistih, ki so nepopolni in so se
dali poklicati.

Boš ostal v stanju klica, ko so te doma
klicali k mizi? Ali boš sprejel ta drugi klic,
zapustil sodobno doživljanje božiča in
zares postal odrasel vernik?
Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander Lestan.

poroke. Lepo vabljeni, tudi če niste dobili vabila, in povabite, če veste za koga, ki
ga nimamo v evidenci. Po maši se bomo
ustavili na kratkem druženju v župnijskem
domu.

župnik

KOLEDNIKI
V Črničah, Malovšah, Gojačah in na Ravnah bodo koledniki obiskovali domove od
26. 12. do 6. 1. Starši, opogumite otroke.
Otroci, bodite velikodušni in pojdite med
prazniki skupaj »ven«. Blagoslov kolednikov v sredo pri maši.

PRAZNOVANJE
GOSPODOVEGA ROJSTVA
Ključen je sveti večer. Namenjen je tihoti in molitvi doma. Preizkusni izpit, koliko smo še kristjani, je sposobnost,
da se lahko dogovorimo in zberemo pri skupni molitvi, branju kakšnega odlomka Svetega pisma; lepo je vpeljati navado kajenja
in kropljenja hiše.
Ko so naše prednike ogrožali Turki, so se
kristjani zatekali v utrdbe in se branili s
skupno molitvijo. Danes k nam vdirajo na
drugačne načine. Bomo ostali ravnodušni?
Resnična moč proti spremenjenim časom
pred nami je krščansko življenje. To se
kaže v tem, da nas ni sram skupaj moliti na
glas, se pokrižati, imeti Sveto pismo zunaj
v dnevnem prostoru, po krščansko praznovati praznike. Satan poskrbi in čaka, da se
začnemo sramovati lastnih svetinj, naprej
ima lahko delo. Postanimo kristjani, ki jih
ni sram!
POLNOČNICA
letos opolnoči v Črničah, ob 22.00 v Kamnjah. V Kamnjah in letos tudi v Črničah
vabljeni, da se po polnočnici ustavite, da
se vsaj malo podružimo. V Kamnjah mladi
vabijo v štalco pod šolo, v Črničah krajevna
skupnost pred cerkvijo.
ADVENTNE KAMNE
prinesite v cerkev in položite v jaslice. Predstavljajo naša uspela in neuspela vsakdanja
prizadevanja, kamnito in včasih razkopano
pot družinskega življenja, po kateri želi Jezus priti do nas.
Otroci, ki ste izdelali svetopisemske podobe,
zgodbe na obeskih, jih prinesite na drevo.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Na nedeljo svete družine vabljeni v Kamnje k sveti maši ob 10.30 vsi, ki letos obhajate okrogle obletnice, 10, 20, 25, 30 …

VEROUK
bo spet po svetih treh kraljih. Učenci od 5. do
8. razreda v Črničah pa ga imajo 3. januarja.
MLADI
Čez praznike ni mladinskega srečanja.
ZBIRAJMO SE OB MARIJINI PODOBI
Po vaseh potuje svetogorska podoba.
Spremlja jo torba z mapo, kjer najdete vse
potrebno. Povabljeni ste, da za spomin zapišete vtise, otroci pa v mapo dodate kakšno svojo narisano podobo.
Podoba potuje po razporedu, vse je na
spletni strani. Za družine veroučencev je ta
obisk obvezen. S kontaktno osebno se še
posebej mlajše družine dogovorite za čas,
ko se lažje zberete skupaj.
Povabite prijatelje ali sosede in se dobite
pri skupni molitvi. To je misijonski izziv.
Trenutno je podoba po razporedu (v Vrtovinu v zaselku Guli, v Malovšah na številki 3,
v Kamnjah na Griču).
OFER ZA OBNOVO ZVONIKA
IN VABILO NA PRAZNOVANJE
Hvala vsem, ki ste v tem tednu prostovoljno poskrbeli za ureditev novega priključka
za vodo pri cerkvi. Hvala vsem, ki ste že
darovali za obnovo, ki je sedaj pri koncu.
Za kamenjsko župnijo je to eden večjih
zalogajev. Dosedaj smo namensko zbrali
21.304 €.
Roko si bomo stisnili ob ofru na božič in na
novo leto. Vsi darovi bodo šli za pokritje
stroškov. Vabljeni na praznovanje – likof,
ki bo na svete tri kralje popoldne ob 14.
uri. Obnovo bo blagoslovil g. škof Jurij in
nas kot pastir spodbudil pred misijonom.

NOVA KNJIGA O ŽUPNIJI KAMNJE
je še na voljo, z darom zanjo prispevate k
obnovi zvonika.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Letos obiskujem domove v črniški župniji.
Poskušal se bom držati razporeda, vendar prosim za potrpežljivost, kadar ne bo
šlo točno po vrsti. Če se ne dobimo, prosim, sporočite.
Na sv. Štefana od 10. do 17. ure v Gojačah, novo naselje številke 3–3h;
v četrtek od 9. do 18. ure predvidoma po
številkah do konca;
v petek od 9. do 18. ure v Malovšah po
številkah do konca;
v soboto začnem v Črničah ob 9. uri pri
št. 1; do 16. ure do pribl. 18., nadaljujem
v nedeljo popoldne.
Ob večerih tudi po maši po dogovoru.
ZAPIŠIMO SI DATUM
spomladanskega misijona, ki bo od sobote, 16., do nedelje, 24. marca hkrati
v župnijah Črniče, Batuje in Kamnje. Zapišimo si ga, da bomo vnaprej računali in
načrtovali čas. Med nami bodo misijonarji: jezuit p. David Bresciani, Andrej Pavlič
in uršulinka s. Irena Mohorič.
PRIPRAVA NA ZAKON
IN IZZIV V LETU MISIJONA
Začne se v Šturjah v nedeljo, 20. januarja, ob 16. uri. Na Kapeli pa je vikend
priprava od 11. do 13. januarja. Več
informacij in prijavni obrazec na spletni
strani http://kp.rkc.si/pnz
V letu misijona Bog daje še posebno milost, zato predlagam izziv vsem parom, ki
odlašate, da pogumno pridete. Parom, ki
ste že več let skupaj brez Božje zaveze, v
letu misijona dajem še posebno »ponudbo«, misijonsko priložnost, da na preprost
način uredite sveti zakon. Ne nasedajmo
miselnosti okolice in ne jutri, temveč danes prisluhnimo notranjemu klicu.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo tudi letos tik pred iztekom leta, v ponedeljek ob 23.30. Vabljeni v teh dneh k
ogledu tamkajšnjih jaslic. Pohvala vsem,
ki ste se potrudili, dali tudi sporočilo za
vse obiskovalce. Še vedno lahko v okolici
cerkve postavite svoje preproste jaslice.

PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka
je v torek, 8. januarja, ob 20. uri v Šturjah.
Najprej se oglasite pri
župniku za »napotnico«. Po sklepu dekanijskih duhovnikov bo priprava za drugega otroka odslej osebna, da pridem kar na obisk domov ali prideta na obisk v župnišče.
Najbolje je, da se udeležita priprave še v pričakovanju, takrat je poskrbljeno za varstvo.
HVALA
Vsem, ki ste poskrbeli mnogo stvari, da lahko
v cerkvah obhajamo praznike. Vsem, ki skrbite za čiščenje in krašenje. Hvala vsem, ki ste
naredili ali postavili jaslice. Hvala sodelavcem
pri bogoslužju od zakristije do kora!
BERA
Tudi v imenu gospoda Aleksandra Lestana
hvala vsem, ki ste že ali boste darovali bero,
dar za vzdrževanje duhovnika. To, da živimo
od vas, je lepo, saj nas duhovnike še globlje
združuje z vsakdanjim življenjem župljanov.
Spomnimo se tudi mežnarjev, ki skozi leto
skrbijo za mnoge drobne stvari.
NAROČNINE NA DUHOVNO BRANJE
Do konca januarja je še čas, da podaljšate
naročnino. Prejemniki po pošti poravnate
sami. Vsaj en krščanski časopis, revijo naj bi
bil v vsakem domu.
Časi niso naklonjeni branju, a se je treba zavestno potruditi. Finančno lahko poravnate
tudi pozneje med letom, le sporočite.
OČALA ZA MISIJONE
Vam doma ostajajo očala, ki jih ne potrebujete več? Oddajte jih v škatlo, ki bo v obeh
župnijskih cerkvah. V misijonih jih bo nekdo
zelo vesel. Poslali jih bomo v Misijonsko središče, ki bo poskrbelo, da pridejo do njih.
POVELIKONOČNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
Letos vabljeni na romanje po poteh sv. Frančiška in Klare od četrtka, 2., do nedelje,
5. maja. To bo duhovna obnova po krajih v
okolici Assisija, gora Laverna in drugih, ki jih
večinoma ne poznamo. Program pride po novem letu, šele takrat prijave. Najprej imate
za zapolnitev mest prednost župljani, pozneje
lahko damo možnost tudi drugim.

