Bogoslužje:
V tem tednu udeležbe pri bogoslužju v cerkvi še ni,
vabljeni k spremljanju in sodelovanju ter prejemu svetega obhajila.
ponedeljek, 21. 12.,
Peter Kanizij,
duhovnik

možnost za spoved: Črniče od 17.00 do 17.30; Kamnje 17.45 do 18.15

ob 19.00

božična devetdnevnica

za † Draguško Stibilj, Vrtovin 21, 30. dan
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prenos na Youtubu in Zoomu
Kamnje: prejem obhajila po maši (od 19.40 do 20.00)

torek, 22. 12.,

Frančiška K. Cabrini,
redovnica

sreda, 23. 12.

Ivo,
škof

možnost za spoved dopoldne: Črniče od 8.00 do 9.00
za †† Vinka Bratina, Skrilje 37

prenos na Youtubu in Zoomu

Črniče: obhajilo po maši (od 19.40 do 20.00)
možnost za spoved: Kamnje 17.00 do 17.30; Črniče 17.45 do 18.15

ob 19.00 božična devetdnevnica
za †† Vodopivec, Kamnje 26

prenos na Youtubu in Zoomu

Črniče: obhajilo po maši (od 19.40 do 20.00)

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

ob 16.00 kratka devetdnevnica, brez maše prenos na Youtubu in Zoomu

Kamnje: obhajilo (od 16.15 do 16.45)
doma oblikujmo molitev ob jaslicah

ob 19.00 maša na sveti večer prenos na Youtubu

za † Zdravka Rustja, Skrilje 71 c (polnočnic letos ne bo)
Kamnje: obhajilo po maši (od 19.45 do 20.15)

petek, 25. 12.,

BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO
Anastazija, mučenka
sobota, 26. 12.,
Štefan, diakon,
prvi mučenec,
dan samostojnosti
NEDELJA
SVETE DRUŽINE,
27. 12.,
Janez,
apostol in evangelist

ob 9.00
za župnijo prenos na Youtubu

Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 10.45 do 12.00
v Črničah od 9.45 do 10.30
ob 20.00 večernice na Zoomu

ob 9.00

prenos s Svetega Pavla (cerkev zaprta, brez udeležbe!)

za † Stanka Lozarja in vse ††, Vrtovin 114
Obhajilo: v Kamnjah (18.00 do 18.30)
ob 20.00 večernice na Zoomu

ob 9.00
za župnijo

prenos na Youtubu

Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 10.45 do 12.00
v Črničah od 9.45 do 10.30
ob 20.00 večernice na Zoomu

Po nedelji med tednom udeležba pri maši z omejenim številom po dogovoru.

 Za

Na poti

ob 19.00 božična devetdnevnica

ko nec

IZ NAVODIL ZA JASLICE – pastirji ne smejo biti starejši od 65 let, ker gre za rizično skupino.
Jožef, Marija in dete Jezus kot člani istega gospodinjstva lahko ostanejo skupaj.

Včasih smo ljudje drug drugemu »napoti«. To se zgodi
takrat, ko sam nisem na poti. Ob vseh dejavnostih se zgodi, da človek obstane na mestu. Ne gre naprej. Lahko me
Glej, tudi
ustavijo razočaranja, naveličanost, zlo, ki smo mu nasedli.
tvoja soLahko pa nas začneta ustavljati napuh ali pa krivda. In ko
rodnica
nisem več na poti, je vedno več tistih, ki so mi napoti.
Elizabeta je
spočela sina
Ta letošnji božič vam voščim, da bi bili vedno na poti.
v starosti;
Na notranji poti. Letos nam praznik prinaša to priložnost.
in to je šesti Res, lepo je in drugače je, ko se odpravimo na pot in gremesec njej,
mo k maši, k polnočnici. Tam srečamo druge. Toda ta pot
ki so jo
v cerkev je podobo one druge poti. Tudi doma se je treba
imenovali
odpraviti na pot. Če ne kmalu postanemo tudi doma drug
nerodovitno. drugemu napoti.
Bogu naMorda je kdo presenečen, ko tudi po prenosu svete maše
mreč ni nič
duhovnik v prazni cerkvi na koncu reče »Pojdite v miru.«
nemogoče.« »Saj smo vendar doma in nikamor ne grem,« pomislimo.
Marija pa je
Toda tisti »Pojdite, pojdimo … pomeni: Pojdimo na notrarekla: »Glej, njo pot. »Pojdite sedaj, nekdo te pošilja. Imaš poslanstvo.
dekla sem
To je pravi sklep svete
Gospodova,
maše.
zgôdi se mi
O sveti družini so evanpo tvoji begeliji zapisali malo. Kar
sedi!«
pa so zapisali, se v glav(Lk 1,36–38)
nem dogaja na poti. Ko
Bogu rečeš »da«, se začenja pustolovščina. Ni
več miru in prav zato najOlomki Božje
deš mir. In to vam iz srca
besede na
voščim. Voščim vam, da
božični dan
bi brez strahu šli v svojo
Iz 52,7–10
Heb 1,1–6
»štalo«. Da je ne bi skriJn 1,1–18

vali. Brez štale Bog nima kam priti.
In če mu je ne priznamo in mu je
ne damo na razpolago, sami ostanemo v štali. Ne boj se torej, kjerkoli že je tvoje življenje in kjerkoli
je tvoja družina. Le sprejmi to pot.
Voščim vam, da bi pogumno pustili zadaj vse tisto nepotrebno. Vse,
kar bo tako in tako treba kmalu
zapustiti. In da bi šli brez strahu
na notranjo pot. O, kako vam želim, da bi odkrili lepoto vere. Vera
je pot.
Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander Lestan.
župnik

OBHAJILO
K svetemu obhajilu danes, na 4. adventno, lahko pridete.
brez osebne najave z upoštevanjem
razdalje:
v Kamnjah od 7.45 do 8.15; od 9.45
do 10.15; 11.45 do 12.15
v Črničah od 10.30 do 11.30.
LUČ IZ BETLEHEMA
v obeh župnijah od 8. ure – prinesite
svečo s seboj.
UDELEŽBA PRI BOGOSLUŽJU
Med tednom in pri prazničnih mašah
kljub omejeni sprostitvi ta teden še
vedno brez udeležbe v cerkvi. Lepo
pa vas vabim, da pridete k obhajilu.
Razloga sta dva:
Pri maši z ljudstvom je z odlokom
prepovedano vsako petje (dovoljena
le spremljava) tako pevcev kot duhovnika. Pri devetdnevnici pa je poudarek na petju.
Maše bi se lahko udeležila le peščica,
v teh dneh pa smo se številni lepo
povezali po neposrednem prenosu

in naj bo to še naprej naša skupna
priprava na božič.
Tudi do nedelje se
še ne bomo delili in
vabljeni, da spremljate po prenosu.
Po nedelji svete družine pa boste
med tednom lahko prišli k maši z
omejitvijo 1/30mm.
G. Lestan bo lahko po dogovoru
imel kakšno sveto mašo in te se boste lahko udeležili po vnaprejšnjem
dogovoru.
Duhovniki smo dobili dovoljenje, da
imamo lahko na dan več maš, vendar tudi s tem ne bi zajeli celega občestva in naj bo med prazniki enako
za vse.
OBHAJILO
Pridete lahko kadar koli
med navedenimi urami. Pri tem pazite na
medsebojno razdaljo,
počakajte, in prihajajte po eden ali
po ena družina skupaj. V cerkvi ste
tudi v času obhajila lahko hkrati do
9 oseb. Bolje, da se znotraj ne zadržujete in lepo teče.
POVEZUJE NAS
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Pohvala družinam veroučencev za
lep odziv in sodelovanje. Povabimo
drug drugega. Doma zraven čim več
prepevajmo. Prenos vsak večer ob
19. uri na YouTube kanalu. OTROCI
letos zbirate ovčke in vsak dan rešite vprašanje na veroučni spletni
strani in zadnji dan se bodo odpravile proti Betlehemu.

SPOVED
Na razpolago še vsakdan ob oznanjenih urah. Spovedoval bom v zakristiji. ko so vrata zakristije v cerkev odprta, pomeni, da je prosto.
Najava sedaj ni potrebna. Lahko tudi
izven teh ur po dogovoru. Možnost
tudi v Križu in drugih župnijah.

SVETE MAŠE
Precej vaših naročenih namenov čaka.
Dolga vrsta naročenih maš je zelo lepo
znamenje in sem vam hvaležen. Vendar prosim za potrpežljivost. Nekatere
namene lahko tudi oddam drugim duhovnikom, ki jih imajo manj, in bodo
opravljeni prej, če mi to sporočite.

SVETI VEČER

MOLITEV VEČERNIC
Škofje so do- Od božičnega dne dalje se bomo spet
ločili, da letos dobivali pri večernicah na Zoomu ob
božične
pol- 20. uri. Lepo vabljeni k skupni molitvi.
nočnice odpadejo, lahko pa HVALA
se obhaja božična maša na božič- za vam darovano bero in za druge doni večer, in to samo v četrtek, 24. brote, ki se m jih deležen. Tudi g. Ledecembra, z zaključkom do 20.00. stan se vam zahvaljuje za vse darove,
Letos se doma res potrudite in do- s katerimi se ga spomnite.
ločite las, ko boste skupaj obhajali Hvala za darove, ki jih vsak teden
molitev doma pri jaslicah. Naj to namenite za sprotno vzdrževanje žune bo prepuščeno naključju in raz- pnije. Ta teden se v Črničah darovali
položenju. Letošnje razmere vze- 123,00, v Kamnjah 240,00 in 80,00 za
mimo kot priložnost. Lepo je, ko obnovo v župnišču.
prostore doma ob molitvi desetk
blagoslovite z blagoslovljeno vodo.
Ta večer se spomnimo tistih, ki so
doma sami.
JASLICE
hvala vsem, ki boste poskrbeli za
jaslice in vse drugo v cerkvi.
NA SVETEM PAVLU
že nastajajo jaslice. Lepo vabljeni,
da letos postavite
svoje. Pri tem pazite na razdaljo.
Lepo vabljeni, da si jih čez praznike ogledate. Pri tem strogo pazite,
da ne pride do zbiranja v skupine.
Samo eden ali ena družina je lahko
skupaj pri enih jaslicah. Odgovorno opozorite tudi sami drug drugega, če bo potrebno.

»Domača naloga« v tem tednu:
Sprejmite doma trdno odločitev, da
boste letos drugače preživeli sveti večer. Pripravite vnaprej preprost program. Če je mogoče, pokropite in pokadite skupaj prostore ob molitvi.

