Bogoslužje:

četrta adventna nedelja

ponedeljek, 23. 12., KAMNJE ob 19.00
ČRNIČE ob 8.00
Ivo,
v zahvalo in priprošnjo Materi za † Milorada Čulibrka in
škof
Božji, Kamnje 46 b. devetdnevnica Miro Rutar, p. n. Črniče 25
od 18. ure možnost za spoved

torek, 24. 12.,
Adam in Eva,
prastarši
sveti večer

SKRILJE ob 16.00
za †† starše Lozar,
b. devetdnevnica
Skrilje 71b
od 15.30 možnost za spoved

KAMNJE ob 24.00
za †† Rože, p. n. Potoče 21a

22. decembra 2019

ČRNIČE ob 22.00
za vse †† duhovnike in
župnike črniške župnije
zs duhovne poklice

Nasmeh v hlevu

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

KAMNJE ob 7.30
za † Makso Mermolja,
Skrilje 2b, 30. dan

četrtek, 26. 12.,
Štefan, diakon,
prvi mučenec,
dan samostojnosti

KAMNJE ob 9.00
ČRNIČE ob 9.00
za †† Vero in Antona Bratina, za vse duhovno pozabljene
Kamnje 33a
župljane črniške župnije,

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

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Copiča,
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 16.30
za † Marijo Cigoj,
30. dan

sobota, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

SKRILJE ob 8.00
za †† Mirka in Marijo Kravos,
Skrilje 52 blagoslov otrok

ČRNIČE ob 16.30
za †† starše Persič,
p. n. Črniče 63a

NEDELJA
SVETE
DRUŽINE
29. 12.,
David,
kralj

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina, Potoče 8

KAMNJE ob 10.30
za vse dobrotnike
obnove župnijskega zvonika

št. 51/19

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
na čast Svetemu Duhu
za našo črniško mladino,
p. n. Malovše 38

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
blagoslov otrok
za † Ivana in Terezijo in Vilmo Brankovič, Črniče 18
KAMNJE ob 10.30
za † Viktorijo Črmelj, Kamnje 46. 30. dan
praznovanje zakonskih jubilantov; blagoslov otrok
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Njen mož
Jožef je bil
pravičen in
je ni hotel
osramotiti, zato
je sklenil,
da jo bo
skrivaj odslovil. Ko
je to premišljeval,
glej, se mu
je v sanjah
prikazal
Gospodov angel
in rekel:
»Jožef,
Davidov
sin, ne boj
se vzeti k
sebi Marije, svoje
žene ...
(Mt 1,19–20)

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

Minuli teden je zaokrožil letak z mislijo: »Prihaja Jezus, ne
sanitarna inšpekcija.« Ne gre le za zunanje obremenitve. Znotraj imamo prevelika pričakovanja in strahove za praznike.
Mnogi ste mi v teh dneh rekli, da zelo čakate praznike in se jih
hkrati bojite.
Če čakamo božič le zato, ker bo končno bolj mir, ne bo službe, šole, zaključkov …, bomo ostali na površju. Še kako potrebujemo ta počitek. Vendar ne ostani pri tem. Ne pozabi, Kristus se je rodil v hlevu. Ne zato, da bi bili vzhičeni nad to idilo,
malo pozabili na kruti svet in se malo omamili ob romantičnih
božičnih prizorih. Spustil se je tako nizko v živalske jasli, da bi
te lahko srečal, ko si ti najbolj nizko. Ko si na tleh. Zunaj, na
tvoji trenutni fasadi, te Božji sin ne more srečati.
No, ali res veruješ, da prihaja Jezus? Ali je to sčasoma zate
postala zgodba iz preteklosti? Bog pa, tudi če je tam nekje
zgoraj ..., tako nima kaj vplivati na moje življenje – si lahko
misliš – za svoje življenje moram tako poskrbeti sam. Ravno v
tej zanki sta se znašla dva moža. Kralj Ahaz in kasneje Jožef,
Marijin zakoniti mož. Obema je Bog govoril. Prvi ga ni poslušal,
drugi ga je. Toda obema ni bilo lahko.
Tako je z vsakim vernim človekom. Vedno si v sveti negotovosti in duhovnem boju. Lahko se odločiš, da rešiš na hitro
in ostaneš na površini. Lahko mu
dovoliš, da gre s tabo daljšo pot.
Tam spodaj, kjer ti nosiš s seboj
svojo družino in svojo težo.
Za letošnji božič vam voščim, da
bi mu dovolili, da vas sreča v vašem hlevu. Želim vam tisti mir, ki
je spodaj. Ni takojšnji, je pa resničen. Tako resničen kot je nasmeh
dojenčka. Naj Jezus kot otrok najprej zajoka v tvojem hlevu. Potem
čakaj, srečala se bosta z očmi. Še

malo čakaj in se ti bo nasmehnil.
Nasmeh je zastonj. Povezan je z jokom. O, da bi doživel, kako lepo je,
ko se ti skozi solze Bog nasmehne.
Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander Lestan.
župnik

Še do ponedeljka zvečer lahko prinesete in odložite pri hlevu svoje deščice.
Še vedno lahko na koncu napišete, kar
koli je bilo za vas v tem adventu lepega
ali težkega. Oba hleva sta letos zgrajena iz našega vsakdanjega življenja.
PRAZNOVANJE
GOSPODOVEGA ROJSTVA
Na sveti večer se potrudimo in blagoslovimo, pokropimo dom, posvetimo večer z molitvijo. Odprimo Jezusu Kristusu vrata
doma. Pi praznični maši pa praznujmo skupaj.
POLNOČNICA
letos ob 22.00 v Črničah in opolnoči
v Kamnjah.
V Kamnjah mladi pred polnočjo pripravljajo krajšo božičnico, zato pridite 15. minut prej.
Tako v Črničah pri cerkvi kot v Kamnjah v štalci pod šolo se po maši
še ustavite zunaj. Hvala obema
društvoma krajanov,
da se bomo lahko ob
kozarčku srečali med
seboj. Prav je, da se
ustavimo in utrjujemo
povezanost.

HVALA
Vsem, ki ste poskrbeli za jaslice v
obeh župnijskih cerkvah in na podružnicah. Hvala vsem drugim sodelavcem, zlasti pevcem in mežnarjem.
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 …
poroke. Lepo valjeni, 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.
BLAGOSLOV OTROK
bo na v soboto, na god nedolžnih
otrok, zjutraj v Skriljah in na nedeljo
svete družine v Črničah in Kamnjah
ob 10.30 ob praznovanju jubilantov.
KOLEDNIKI
Vabljeni, da se otroci
pridružite kolednikom v
Črničah. Blagoslov kolednikov bo pri
maši na nedeljo svete družine.
VEROUK
bo spet po svetih treh kraljih.
MLADI
Čez praznike ni mladinskega srečanja.
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.
Četrtek od 10. do 17. ure Grželji in
Čebuli od trgovine proti št. 17;
petek od 9. do 18. ure Fužine od št.
22, Guli in (popoldne) naprej do št. 30;
sobota od 9. do 18. ure od št. 30
proti cerkvi, dopoldne stari in popoldne novi del vasi proti šoli.
nedelja popoldne Šateji, Subani,
Kocjani, Jama.
Vsak večer lahko tudi po maši po
dogovoru, pokličite.

VABILO NA KONCERT
Vabljeni na božični koncert, na svetega
Štefana, 26. 12., ob 18. v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vrtovinu. Nastopajo: Oktet Sotočje Črniče; MePZ Lipa
Šempas; MePZ Klasje Bukovica – Volčja
Draga; MoPZ Vinograd Vrtovin.

PRIPRAVA NA ZAKON
Začne se v Šturjah
v nedeljo, 19. januarja, ob 16. uri. Na
Kapeli pa je vikend
priprava od 11. do 13. januarja. Več
informacij in prijavni obrazec na
spletni strani kp.rkc.si/pnz

BERA
Tudi v imenu gospoda Aleksandra Lestana hvala vsem, ki ste že ali boste
darovali bero, dar za vzdrževanje duhovnika. Hvala vsem, ki se vsaj spomnite tudi na tiste, ki skrbijo za cerkve
v vaši vasi. In hvala vsem, ki poskrbite
za čistočo in krasitev cerkva, ko pridete
na vrsto.

NABIRKE
Na 3. adventno nedeljo smo za stroške
zvonika v Kamnjah zbrali 362,60, v Črničah za nova okna 260,10. Hvala vsem
darovalcem.
Na božič si bomo stisnili roko pri ofru,
ki bo v Kamnjah namenjen za obnovo
zvonika in v Črničah za menjavo oken.

KRST
Priprava staršev za krst prvega NAROČNINE NA DUHOVNO BRANJE
otroka se začne v Šturjah v torek,
Do konca januarja je
7. januarja.
še čas, da podaljšate
naročnino. Ohranjajmo
»NATEČAJ« ZA GLAVO OZNANIL
bralno kulturo in vsaj en
Že kar
krščanski časopis ali revija naj bo v krnekaj let
ščanskem domu.
imajo
župnijska oznanila zelo lepo podoPOVELIKONOČNO ROMANJE
bo, glavo, ki ste jo pripravili pred
Letos še ni programa, predvideno je roleti. Do nedelje, 26. januarja, spet
manje spet k p. Piju in v Pompeje na
zbiramo vaše predloge. Naj bodo
jugu Italije. Po praznikih bo znan termin
črno-bele in podobnih dimenzij.
in program, potem se bomo odločili.
Vse, ki boste poslali predlogo, čaka
skromna nagrada.

