Bogoslužje:
Med tednom udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Obhajilo lahko brez najave vsak dan po sveti maši ob 18.30.
Na praznik in v nedeljo brez udeležbe, samo video prenos in obhajilo.
ČRNIČE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
ponedeljek, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

v zahvalo in za vse †† iz družine, Vrtovin 105

torek, 29. 12.,

VRTOVIN ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Jožefa Copiča, Vrtovin 123
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ob 20.00 večernice na Zoomu

Krvne vezi

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 30. 12.

Feliks I.,
papež

SKRILJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Rovtar in Mermolja, Skrilje 2b

ob 20.00 večernice na Zoomu

četrtek, 31. 12.,
drugi sveti večer
Silvester, papež

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)
v zahvalo za Božje varstvo, Kamnje 62

ob 20.00 večernice na Zoomu

petek, 1. 1. 2021,

KAMNJE ob 9.00
(brez udeležbe, prenos na YouTube)
MARIJA, BOŽJA MATI za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a
novo leto
Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 9.45 do 10.45
Anastazija, mučenka
v Črničah od 11.00 do 12.00
ob 20.00 večernice na Zoomu

sobota, 2. 1.,
Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški,
cerkvena učitelja
DRUGA NEDELJA
PO BOŽIČU,
3. 1.,
Genovefa Pariška,
redovnica

ČRNIČE ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

za † Kazimirja in vse žive Bavec
ob 20.00 večernice na Zoomu

ČRNIČE ob 9.00 (brez udeležbe, prenos na YouTube)
za župnijo
Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 11.00 do 12.00
v Črničah od 9.45 do 10.45

»Glej, ta je
postavljen
v padec in
vstajenje
mnogih v
Izraelu in v
znamenje,
ki se mu
nasprotuje, in tvojo
lastno dušo
bo presunil
meč, da se
razodenejo
misli mnogih src.«
(Lk 2,34–35)

ob 20.00 večernice na Zoomu

 Za
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LASJE – »Kaj počneš?« »Barvam lase.« »A sama?« »Ne, frizerka je tu.« »A na črno?«
»Ne, na blond.«

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

Papež je napovedal leto svetega Jožefa. To je zelo preroško. Sveto družino še vedno gledamo bolj kot seštevek treh
popolnih ljudi. Ali pa kot idealno sozvočje idealne družine.
In potem smo v skušnjavi, da bi jih začeli posnemati. Jasno
je, da se prej ali slej utrudimo. Duhovno življenje, pri katerem se utrudim, kaže, da sem še vedno v središču »jaz«, ki
se trudim. Duhovno življenje je nekaj drugega.
In potem vemo, kako je doma. Ko težko se je truditi, ko
drugi ni za to, ko je drugi tako drugačen, ko me ne razume …
Sveti Jožef v evangelijih nič ne govori, vendar pove veliko.
Počasi je odkrival, da ne bo oče na človeški način, ampak
mu bo Bog odkrival globlje očetovstvo. Tako se je zgodilo
tudi Abrahamu. Obljubljenega otroka ni bilo in šele z leti je
odkril, da ga Bog kliče k drugačnemu očetovstvu. Zapustil je
vezi, ki temeljijo le na krvi, poslušal klic in šel na pot. To je
bila pot svetega Jožefa.
In to je tudi pot današnje družine. Samo opazujemo lahko,
kaj se dogaja, odkar je družina tudi v krščanskih deželah
začela temeljiti le na krvi (le na naravi). Leta in leta smo
poudarjali samo družino, ne pa odnosa med možem in ženo.
Toda Bog se je odločil in se
razodel skozi ta odnos. Biti
oče in biti mati le po krvi ni
dovolj. Temelj družine je odnos, ki ne temelji na krvi. To
je svobodna privolitev dveh,
ki nista skupaj po krvi. In tukaj vstopa Bog, da nas uči živeti odnose na nov način. In
to včasih težko sprejmemo.
Laže se je nasloniti na ideal.

Zato se ne čudimo, da danes mladi
sploh ne vedo, zakaj se je treba poročiti. In jim tudi odrasli ne znamo
več pokazati. Kvečjemu moraliziramo ali jim težimo.
Zato ne prenašajmo na mlade le
neke posladkane idealne podobe
svete družine, kakršno najdemo na
podobicah. Mladim se je to uprlo. To
je logično. Tiste, ki nismo več mladi,
Bog kliče kakor Abrahama: »Zapusti
in pojdi.«
Skupaj s svetim Jožefom bomo v
teh časih poklicani na mnoge poti
v neznano. Skupaj z njim bo treba
zapustiti marsikatero dosedanjo naslonjalo. Sedaj smo res na razpotju.
Ali bomo ostali na mestu ali bomo
prisluhnili klicu in šli na pot.
župnik

BOGOSLUŽJE
Svete maše med tednom se sedaj lahko spet udeležite. Glede na velikost
cerkve je lahko pri maši v obeh župnijskih cerkvah do 9 oseb ali do devet družin iz istega gospodinjstva. V
Skriljah in Vrtovinu pa do 5. Dodatno
lahko še na koru po dve družini.
Na praznik in nedeljo pa ostane samo
video prenos in brez udeležbe, da
bomo na te dneve vsi enaki.
Pri delavniških mašah dajmo prednost
tistim, ki si res želijo in niso mogli biti
povezani preko prenosov.
Prosim, da se po telefonu ali e-pošti za
vsak dan sproti dogovorimo; pokličite
tisti, za katere je namen, in tisti, ki
bi želeli priti k maši enkrat v tednu.
Pomagajte tistim ki ne morejo slediti
oznanilom.
To je tudi priložnost, da sami pomislite
na koga, ki je običajno redno prihajal

med tednom, in mu
pomagate, da se
dogovorimo.
G. Lestan se bo glede na počutje sproti
dogovoril, kdaj bo
imel mašo v Črničah in boste lahko
zraven.
OBHAJILO
Vabim vas, da pridete k svetemu obhajilu. To je lahko nekakšno majhno
romanje. Obhajilo teče lepo in v miru,
tako da se ga lahko udeležite v tišini
in zbranosti.
Na praznik in v nedeljo dopoldne, ob
delavnikih pa vsak večer po maši (od
18.30). Za obhajilo se ni treba najavljati.
NEPOSREDNI PRENOS
nas je v tem času povezal. Hvala tudi
vsem, ki sodelujete na daljavo. Vsak
je dobrodošel za branje ali glasbo,
lahko mi kar sporočite.
Delavniške maše lahko spremljate po
zvočni povezavi na spletni strani, zahvalno mašo na zadnji dan leta, na
novo leto in v nedeljo pa na YouTube
kanalu.
OTROCI ZA OTROKE
Otroci, ki ste v adventu zbirali darove za vrstnike v misijonih, lahko prinesete šparovčke
v cerkev na jaslice pred
svetimi tremi kralji, 6. januarja.
KOLEDNIKI
Na nedeljo svete družine, bom pri
maši blagoslovil sporočilo kolednikov.
Otroci, ki ste v črniški župniji običajno sodelovali, letos to le ponesite po
nabiralnikih. Denarja ne bomo zbirali,
dar za trikraljevsko misijonsko akcijo
lahko oddate na položnici.

OTROCI IN DRUŽINE
Pohvala, da ste lepo sodelovali med
skupno devetdnevnico. Letos so bile
le virtualne ovčke. Geslo devetdnevnice lahko sporočite svoji katehistinji, katehetu.

Hvala, da smo lahko v Črničah izpeljali
menjavo vseh oken in v Gojačah zvonjenje. V Gojačah ostaja še 2.293,00
dolga.
NAROČNINE
Za naročnine je čas do konca januarja.

BLAGOSLOV OTROK
NA SVETEM PAVLU
v cerkvi letos odpade. Starši blagoste poskrbeli za
slovite otroka danes na sveto druzelo lepe jaslice v
žino ali v ponedeljek na nedolžne
okolici. Zelo priotroke tako, da nanje položite roke,
poročam ogled.
jih pokrižate in zmolite blagoslovno
Poskrbimo le, da ne
molitev.
pride do druženja
Svetopisemski blagoslov (starši)
v skupine. Hvala
otroka:
vsem, ki ste se zavzeli in poskrbeli.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Hvala tudi družinam, ki ste postavile
jaslice v obeh cerkvah, in za okrasitev
Gospod naj da sijati svoje obličje
med prazniki.
nad tabo in naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne svoje obličje
nadte in ti podeli mir.
HVALA
za vse vaše dobrote, ki sva jih z g.
Aleksandrom Lestanom deležna.
Hvala vsem, ki ste darovali bero. In
hvala vsem, ki se tudi v teh časih
spomnite in prispevate dar za vzdrževanje župnije.
V tem tednu ste za potrebe župnije darovali v Črničah 262,00, v Kamnjah 741,00 in namensko za obnovo v župnišču 90,00.
Hvala vsem, ki poskrbite, da so župnijske parcele obdelane in zanje
letno prispevate dogovorjeni dar.
Iz teh darov župniji krijeta stroške
KGZ, prispevke za vzdrževanje gozdnih cest in melioracij in za potrebe
župnije.
Hvala, da ste omogočili, da smo v
župnišču v Kamnjah lahko izpeljali
obnovo. Spomladi bomo dokončali
še nove skupne sanitarije.

MOLITEV VEČERNIC
Sedaj spet vsak večer ob 20. uri. Lepo
vabljeni, da molimo skupaj.
Povezava je na spletni strani.
BOLNIKE IN STAREJŠE
sem pred prazniki obiskal po dogovoru.
Vseh nisem mogel. Prosim, pokličite,
kdor bi želel.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Letos bi bila na vrsti župnija Črniče,
vendar zaradi razmer domov ne bom
obiskoval.

»Domača naloga« v tem tednu:
Po telefonu vsak dan pokliči nekoga, s
katerim se že dolgo nisi videl ali slišal
in morda ni v ožjem krogu sorodnikov
in znancev.

