Bogoslužje:
ponedeljek, 31. 12.,
Silvester (Silvo),
papež
drugi sveti večer

torek, 1. 1. 2019,
MARIJA, BOŽJA
MATI, NOVO LETO
Fulgencij, škof

nedelja svete družine
KAMNJE ob 9.00
za †† Vero in Antona Bratina,
Kamnje 33a
SVETI PAVEL ob 23.30
v zahvalo za 60 let življenja,
p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 16.30
na čast Svetemu Duhu za
razsvetljenje p. n. Malovše

št. 52/18

VRTOVIN ob 7.30
v dober namen, Vrtovin 36

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

SKRILJE ob 18.30
za † Anko Čehovin,
Skrilje 24

MALOVŠE ob 16.30
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 24

četrtek, 3. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Bratina in Vodeb,
Kamnje 33
od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje

RAVNE ob 16.30
za † Stanislava Slejka,
Ravne 10a
V Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

VRTOVIN ob 18.30
za †† Podgornik,
Vrtovin 24

ČRNIČE ob 16.30
za †† starše Podgornik in Volčič,
p. n. Malovše 45
od 16.00 češčenje
in možnost za spoved

prvi petek, 4. 1.,
Angela Folinjska,
redovnica

od 18.00 možnost za spoved,
po maši češčenje

prva sobota, 5. 1.,
Emilijana (Milena),
devica
tretji sveti večer

SKRILJE ob 8.00
za † Silva Kodriča,
Skrilje 27
od 7.30 spoved in češčenje

nedelja, 6. 1.,
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

SKRILJE ob 7.30
ob 10.30 ni svete maše
za vse †† Vodopivec, Kamnje 6a

Sveti trije Kralji

Za ovinki

ČRNIČE ob 9.00
v čast Svetemu Duhu za blagoslov župnijskega misijona
za † Marijo Govekar, p. n. Črniče 19
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a

Presveto
Jezusovo ime

30. decembra 2018

ČRNIČE ob 16.30
za † Alojza Ipavca
in vse †† iz družine, Črniče 9

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Miloša Kukanja, Črniče 29

Ko sta ga
zagledala, sta
bila presenečena in
njegova mati
mu je rekla:
»Otrok, zakaj
si nama tako
storil? Tvoj
oče in jaz
sva te žalostna iskala.«
Dejal jima je:
»Kako da sta
me iskala?
Mar nista
vedela, da
moram biti
v tem, kar je
mojega Očeta?« Vendar
nista razumela besed,
ki jima jih je
rekel.
Lk 2,48–50

KAMNJE ob 14.00 blagoslov obnovitvenih del
v zahvalo za srečno obnovo zvonika in za dobrotnike
za †† starše, Potoče 24

 Za konec
ČISTO NAROBE – Družinski praznik poleti, mladi pečejo na žaru zunaj na vrtu. Stari oče gleda in zmajuje z
glavo: »O, čisto narobe svet. Včasih je bilo stranišče zunaj, štedilnik pa znotraj.«
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

Odlomki besede na
naslednjo nedeljo:
Sir 24,1–4.8–12
Ef 1,3–6.15–18
Jn 1,1–18

»In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu.«
V prazničnih dneh pri bogoslužju večkrat slišimo te besede. In spet
smo na poti. Tokrat na romanju svete družine v Jeruzalem in potem
nepredvidena pot nazaj.
Koliko ovinkov si moral narediti v letu, ki se izteka? Kolikokrat so se
poti življenja križale s potmi tvojih načrtov? V družini nikoli ne more
iti vse po načrtu. Drug drugega ne moremo načrtovati. Lahko pa
dovolimo, da nas Bog po drugih preseneti. Marija za vsemi temi nerazumljivimi ovinki ni iskala nečesa, iskala je nekoga!
Toda Marija je besede najprej slišala, potem jih je lahko premišljevala. Si kdaj pomislil, koliko besed si slišal v letu, ki se izteka? Besede
danes na gosto prekrivajo okna in vrata našega bivanja. Jih še lahko
predelamo? Da bi z Marijo lahko v novem letu zares premišljevali v
srcu, dajmo najprej »slišati«. Lahko slišim besede, pa ne slišim človeka, ki jih izreka. Odgovor mladostnika na vprašanje »kako si« je
lahko kratek, na videz nepomemben: »v redu«, »ne vem«, »fajn«.
Toda ali se lahko odločiš zares slišati mladega človeka, ki se skriva
za temi besedami?
Podobno se nam dogaja pri molitvi. Ustavljamo se zaradi raztresenih
misli, zaradi mnogih vedno istih besed. Toda ali si že zares poskusil
za tem ponavljanjem slišati nekoga, ki dejansko je zadaj? Poskusi v
novem letu zares moliti drugače. Tako, da srce poskuša slišati tistega, ki je zadaj. Zagotavljam ti, da se ti bo molitev spremenila. In z
molitvijo se ti bo spremenilo tudi življenje.
»Otrok, zakaj si nama to storil?« Ne meni, nama. Marija ni nikoli
sama. In to vprašanje ni očitajoče. Le pogovarjati se je znala z odraščajočim sinom. Zastavila mu je vprašanje, da bi laže začela pogovor.
Pomagajmo v tem letu začenjati pogovore. Potem bomo drugače
razumeli nenačrtovane ovinke, ki
nam jih bo tudi novo leto zagotovo
prineslo.
Voščim vam veliko lepih presenečenj v novem letu.
župnik

MAŠA
NA SVETEM PAVLU
Lepo vabljeni, da
skupaj
hvaležno
sklenemo staro leto
in pričakamo novo.
Sveta maša bo zunaj ob 23.30.
BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL
Investicija v zvonik je za kamenjsko
župnijo velik zalogaj, zato je prav, da
skupaj praznujemo likof. V nedeljo,
na praznik treh kraljev, prav lepo vabljeni. Ob 14. uri se bomo vsi zbrali
kar zunaj pred zvonikom (razen ob zelo
slabem vremenu) in se po blagoslovu
odpravili v cerkev. Med nami bo g. škof
Jurij Bizjak. Poleg blagoslova obnovljenega zvonika
nam bo dal tudi očetovsko
spodbudo in blagoslov ob
pripravi na misijon. Zato
vabljeni tudi iz črniške župnije.
PRAZNOVANJE PO MAŠI
Po blagoslovu sledi druženje s pogostitvijo ob kozarčku in krožniku golaža.
Vabljeni prav vsi, ki ste kakor koli,
tudi z najmanjšim darom pripevali k
temu.
Ob tej priložnosti boste lahko prejeli tudi kratko predstavitev zgodovine
zvonika, ki jo je
pripravil Pavel
Peter Bratina.
Takšna
zahtevna dela naj
utrjujejo
tudi
župnijsko občestvo. To bo najlepša okrasitev gradbenega dela.
Gospodinje naprošamo, da po svojih
močeh prispevate pecivo.

V ta namen smo pripravili pladnje,
ki jih vzamete zadaj v cerkvi in napolnite z dobrotami.
Prosimo, da pecivo dostavite v soboto,
5. januarja, med 16. in 17. uro v
veroučno dvorano v Kamnjah.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in redni spovedi.
VABLJENI NA OGLED JASLIC
V teh dneh vabljeni tudi na ogled jaslic
na Svetem Pavlu v okolici cerkve. Tudi
jaslice v Črničah so posebne in vredne
ogleda. Prav tako jaslice po vaseh, v
Vipavskem Križu in Vipavi.
BRALCI BOŽJE BESEDE
V pripravi na misijon bomo odprli jadra
duha tudi za vse bralce. Že dalj časa
se nismo srečali, zato vas lepo prosim,
da bralci v obeh župnijah računate na
skupno misijonsko srečanje, ki bo v
Kamnjah v ponedeljek, 7. januarja,
takoj po večerni maši ob 19. uri.
Osvojili bomo nekaj praktičnih nasvetov in poglobili pomen branja pri bogoslužju. Med nami bo igralka, pisateljica in pesnica Nataša
Konc Lorenzutti iz župnije Osek.
Srečanje bo zanimivo,
zato vabljeni tudi drugi, ki
niste med bralci.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
ta teden obiskujem domove v Črničah.
Danes, v nedeljo, od 14. do 18. ure od
št. 22 proti cerkvi in od 51 do cerkve;
v sredo, od 9. do 18. ure od 59 do 69 na
obeh straneh ceste proti kapelici do 67;
v petek po dogovoru;
v soboto od 9. do 16. ure od 70 do
župnišča.
Brith pozneje (11. in 12. januarja).

MARIJINA MISIJONSKA PODOBA
V Kamnjah je trenutno na hribu, v
Iz poslanice papeža
Črničah v zaselku pod cerkvijo. Tudi
Frančiška za svetovni
po drugih vaseh gre naprej.
dan miru 2019.
Lepo je, ko se med seboj pokličete,
poiščete in dogovorite. Mlade družiKo se sto let po koncu prve
ne lahko sedaj izkoristite bolj umir- svetovne vojne spominjamo mladih, ki so
jene dneve in sprejmete podobo padli v vojaških spopadih in kot civilne
tudi zunaj razporeda.
žrtve, danes bolj kot včeraj spoznavamo
strašen pouk bratomornih vojn, tega naKRSTNI DAN
mreč, da miru ne moremo meriti zgolj z
Pred misijonom vas vabim, da se ravnovesjem moči in strahu. Držati drupozanimate za dan svojega krsta. gega v strahu pomeni imeti ga za predKar nekaj vas je že poiskalo. Lahko met in zanikati njegovo dostojanstvo. To
pošljete sms, e-pošto ali osebno.
je razlog, zaradi katerega vnovič potrjujemo, da sta stopnjevanje napetosti zaradi
KOLEDNIKI
zastraševanja kakor tudi nenadzorovano
Hvala kolednikom, ki ste se dobili oboroževanje v nasprotju z moralo in s
skupaj in šli obiskovat domove.
prizadevanjem za resnično slogo. Nasilje
nad najranljivejšimi osebami prispeva k
HVALA
begu celih rodov, ki iščejo mirne kraje.
Na božič smo pri ofru skupaj z na- Ne podpiramo političnih govorov, ki skubirko polnočnice zbrali 3.609,50 šajo migrantom naprtiti vse zlo in revnim
€ za obnovo zvonika v Kamnjah! jemljejo upanje. Treba je poudariti, da je
V Črničah smo pri ofru na božič in mir utemeljen na spoštovanju vsake osepolnočnico za cerkev skupaj zbrali be, kakršna koli je njena zgodovina, na
1.280,74 €. Hvala za vaše veliko- spoštovanju pravic in skupnega dobrega,
dušne darove
stvarstva, ki nam je zaupano, in na moralnem bogastvu, ki so nam ga zapustili
VEROUK
prejšnji rodovi.
bo spet po svetih treh kraljih. Učen- Mir je sad spreobrnitve srca in duše, zato
ci od 5. do 8. razreda v Črničah pa je lahko prepoznati tri nerazdružljive razga imajo v četrtek, 3. januarja.
sežnosti notranjega in občestvenega miru:
– mir s samim seboj, ki zavrača nepomirPRIPRAVA NA ZAKON IN KRST
ljivost, jezo in nepotrpežljivost, ali kakor
Priprava na zakon: vikend od 11. pravi sv. Frančišek Saleški, ko priporoča
do 13. januarja; nedelje od 20. »nekaj nežnosti do samega sebe«, da bi
januarja.
izkazovali tudi »nekaj nežnosti tudi druza starše prvega otroka je pripra- gim«;
va na krst v torek, 8. januarja, ob – mir z drugim: z družinskim članom, pri20. uri v Šturjah.
jateljem, tujcem, revnim, trpečim …; tveNajbolje je, da se udeležita priprave gajoč srečanje in poslušajoč sporočilo, ki
še v pričakovanju, takrat je poskr- ga ta prinaša;
bljeno za varstvo.
– mir s stvarstvom v odkrivanju veličine
Božjega daru in delež naše odgovornosti,
ki jo ima vsak izmed nas kot prebivalec
sveta, državljan in dejavnik prihodnosti.

