ponedeljek, 30. 12., KAMNJE ob 8.00
za vse †† Kamnje 9

Feliks I.,
papež

torek, 31. 12.,
Silvester (Silvo),
papež
drugi sveti večer
sreda, 1. 1. 2020,
MARIJA,
BOŽJA MATI
novo leto, dan miru
Zdislava,
mati in tretjerednica

KAMNJE ob 8.00
za pozabljene duše v vicah,
Kamnje 17

GOJAČE ob 16.30
za vse †† Vodopivec,
Gojače 8
MALOVŠE ob 16.30
za † Janka Krkoča,
Malovše 6

SVETI PAVEL ob 23.30
v zahvalo za prejete dobrote
VRTOVIN ob 7.30
za † Marijo Nevreden, Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Nevo, Milana in Jožefo Gerljevič, Gojače 21
po namenu
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a

četrtek, 2. 1.,
Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški,
škofa in cerkv. učitelja

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Krkoč in Šelj,
Potoče 8a

prvi petek, 3. 1.,

VRTOVIN ob 19.00
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9

ČRNIČE ob 16.30
na čast Svetemu Duhu v
priprošnjo in zahvalo

od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

pred mašo češčenje in spoved

SKRILJE ob 8.00
za † Anko Čehovin,
Skrilje 24

ČRNIČE ob 16.30
za †† brate in starše Mikuž,
p. n. Črniče 29

Presveto
Jezusovo ime

prva sobota, 4. 1.,
Elizabeta Seton,
redovnica

po maši češčenje

od 7.30 češčenje in možnost za spoved
DRUGA NEDELJA
PO BOŽIČU, 5. 1.
Emilijana (Emilija),
devica

RAVNE ob 16.30
za vse †† Persič in Anderlič,
Ravne 6
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

SKRILJE ob 7.30
za †† Ivanko in Silva Kodriča, Skrilje 27
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Miloša Kukanja, Črniče 29

nedelja svete družine

29. decembra 2019
št. 52/19

Vstani in pojdi
Ko so
modri
odšli, se
je Gospodov angel
prikazal
Jožefu v
sanjah
in rekel:
»Vstani,
vzemi dete
in njegovo mater
in zbéži
v Egipt!
Ostani tam,
dokler ti
ne povem;
Heród bo
namreč
iskal dete,
da bi ga
umoril.«
(Mt 2,13)

KAMNJE ob 10.30
po namenu, Vodopivec, Kamnje

 Za konec
ŽELJE – Trije prijatelji umrejo v nesreči in angel jih vpraša: »Ko boste jutri v krsti na pogrebu in bodo okoli
vas sorodniki in prijatelji, kaj si želite, da bi rekli o vas?« »Rad bi, da rečejo: bil je dober zdravnik in ljubeč
družinski človek,« odgovori prvi. »Jaz bi rad, da bi rekli: bil ljubeč mož, zgleden učitelj, ki je veliko vplival
na svoje učence,« pove drugi. Tretji pa odgovori: »Jaz pa bi rad, da bi rekli: poglejte, premika se!«
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 na
naslednjo
nedeljo:
Sir 24,1–4.8–12
Ef 1,3-6.15–18
Jn 1,1–18

Nekega starejšega moža so vprašali: »Kaj ste dobili v življenju, ko ste redno molili?« Mož je odgovoril: »Nič nisem dobil,
sem pa veliko izgubil: jezo, sebičnost, nevoščljivost, bojazen,
strah pred smrtjo.
Ko se mož in žena učita med seboj pogovarjati, veliko izgubljata. In blagor otrokom takih zakoncev! Zakaj? Ker bodo šli
skozi življenje lažji, neobteženi. Manj teže bo od zgoraj padlo
nanje. Manj strahov bodo posrkale njihove nežne duše. Njihov
korak v življenje bo poskočen.
Lahko si predstavljamo kakšen pogovor je bil med Marijo in
Jožefom. Še posebej, ko je bilo treba hitro spremeniti pričakovanja. Vstati, oditi … Med njima je bil Bog. To je skrivnost
pogovora.
Vidimo, da ju je Bog ves čas učil izgubljati. Koliko svojih pričakovanj mora zapustiti mož, koliko jih mora zapustiti žena.
Jožef je imel pričakovanja in tudi Marija jih je imela. Toda oba
sta se podajala v neznano.
In prav tega vas Bog uči danes. Tiste, ki ste živi, nezaparkirani, tiste vas uči hoditi v neznano. Puščati za seboj tiste gotovosti, na katere ste se še malo prej naslanjali.
Zakaj sta bila Jožef in Marija dobra starša? Zato ker sta bila
sama kot posameznika popolna? Ne!
Dobra starša sta bila, ker sta bila sta
v nenehni hoji. Ko otroci vidijo starše v
hrbet, kako gredo naprej, lahko gredo
potem tudi sami naprej. Podobno velja
za stare starše. Blagor otrokom in njihovim vnukom, katerih none in nonoti
se ne ustavljajo in niso zagledani nazaj. Se v mislih ne ukvarjajo z napakami »ta mladih«, ampak »nezalepljeni«
gredo naprej.
Znana in podoba iz starih časov kaže

stvarjenje Adama in Eve. Bog prime Evo za zapestje, išče njen pulz.
Potem prime Adama ter išče utrip v
njegovem zapestju, da mu predstavi Evo. Tako ju združi v nekaj novega. Med njima je Bog. Njun odnos je
Bog. V tem odnosu lahko otrok prepozna Boga. Zakon pa smo danes
začeli prekrivati z družino. In zato
ne vemo več, kaj je.
Preveč različni smo, da bi kar po
naravi zdržali skupaj. Zato Bog išče,
da bi našel in izmeril naš pulz. Pustita se mu prijeti za zapestje. Pusti,
da on najde tvojo žilo in otipa tvoj
žilni utrip, tvojo zelo krhko naravo.
Pustita, da bo Bog med vama. In
otroci, čeprav na begu, ne bodo posrkali vajine jeze in vajinega strahu.
župnik

MAŠA NA SVETEM PAVLU
Lepo vabljeni, da
se na silvestrovo
odpravimo na pot,
se srečamo, skupaj
hvaležno sklenemo
staro leto in pričakamo novo. Sveta maša ob vsakem vremenu ob
23.30.
HVALA
vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri
obhajanju božičnih praznikov.
JASLICE
Hvala vsem, ki ste postavljali jaslice po cerkvah.
Hvala vsem, ki ste se potrudili, sodelovali in postavili jaslice na Svetem Pavlu.
Vabljeni, da si jih ogledate.

KOLEDNIKI
v črniški župniji povežite se, pokličite drug drugega in se odpravite
na pot. Z obiskom boste povezovali
ljudi, hkrati pa zbirali darove za misijone. Za pomoč se lahko obrnete
na Nelo Remec 040 570 542.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom. Vabljeni k večerni adoraciji v
Črničah. Vsak lahko vmes pride in
odide, kadar želi. Bolne in starejše posebej ne obiskujem, v januarju
samo med blagoslavljanjem domov.
MOLITEV V DRUŽINI
Delovni in šolski ritem se je v teh dneh
malo sprostil. Spomnim na molitev
doma, drug za drugega. Še posebej
družine veroučencev
osvežite žrebanje imen in molitev
drug za drugega. Zagotavljam, da
se vam bodo dogajale spremembe.
Ne dovolimo, da nam elektronika
in zunanji dogodki ukradejo krščanski dotok izvirske vode po naših domovih.
V Tem tednu sta še posebej pomembna drugi in tretji sveti večer.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Danes, nedelja od 14. ure: od št.
72 (in še 69) naprej; proti večeru
še Subani.
Ponedeljek od 9. do 18. ure:
dopoldne Kocjani, Jama, Lozarji;
popoldne Fevči, Guštini, Črmelji.
Torek po 9. uri: Rebki.
Četrtek v Potočah, od 9. do 18.
ure: dopoldne od 2 do 13;
popoldne od 15 v smeri proti 22.

Petek dopoldne po dogovoru;
popoldne, od 14. do 18. ure:
od 33 proti kapelici.
Sobota od 9. do 17. ure,
od kapelice ob cesti proti 68.
V nedeljo predvidoma v Skriljah.

OTROCI ZA OTROKE
Otroci, ki ste v adventu zbirali kovance za vrstnike v misijonih, lahko
šparovčke prinesete k jaslicam v nedeljo ali na svete
tri kralje. Darove
bomo odposlali po
PRIPRAVA NA ZAKON
6. januarju.
Začne se v Šturjah v nedeljo, 19.
Hvala otrokom, ki
januarja, ob 16. uri. Mladi in manj ste ob Miklavžu darovali svoje stvamladi, pogum!
ri za otroke v Majčinem selu. Pakete
bomo lahko odposlali šele v januarju.
PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka je v torek, »NATEČAJ« ZA GLAVO OZNANIL
7. januarja, ob 20. uri v Šturjah. Že kar nekaj let imajo župnijska oznaNajbolje je, da se udeležita pripranila zelo lepo podove še v pričakovanju, takrat je pobo, glavo, ki ste jo
skrbljeno za varstvo.
pripravili pred leti.
Do nedelje, 26. jaNEPOZABNI TRENUTKI ZA NAJU
nuarja, spet zbiramo vaše predloge.
Zakonske pare, ki ste le malo ali Naj bodo črno-bele in podobnih dipa že več let skupaj, vabim in zelo menzij. Vse, ki boste poslali predlogo,
priporočam, da si privoščita krajši čaka skromna nagrada.
dopust in zelo lepo izkušnjo na temeljnem seminarju za zakonce. NABIRKE
Vabim tudi pare, ki ste že dlje sku- Na božič smo v Kamnjah pri ofru in
paj in bi uredili zakon. Gre za zelo polnočnici skupaj zbrali 2.155,40. S
dragoceno izkušnjo in ne za dolgo- tem smo pokrili celoten dolg in stročasna predavanja. Tudi se vama ni ške obnove župnijskega zvonika. Naj
treba nič izpostavljati pred drugi- Bog povrne vsem darovalcem in promi. Pripravljajo jih pari Družina in stovoljcem pri tem pomembnem delu.
življenje.
V Črničah smo pri ofru in polnočniPari, ki greste prvič, mi, prosim, ci skupaj zbrali 1.510,07. Namensko
sporočite. Iz posebnega sklada smo doslej zbrali 5.527.00. Predviden
vam z veseljem dam darilni bon strošek izdelave in montaže novih
za delno kritje prispevka. O samih oken na župnijski cerkvi je dobrih 16
seminarjih najdete več na diz.si.
tisoč. Polovica je poravnana. V GojaTermini se zelo hitro polnijo, zato čah ste za zvonjenje zbrali 1.914,00.
se kar hitro odločita. Na voljo sta Hvala vsem darovalcem.
še vikenda 27.–
29.3. Malinska na
Krku in 24.-26. 4.
na Rogli Rogli. Dam
garancijo, da vama
ne bo žal.

