Bogoslužje:
Med tednom udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Obhajilo lahko brez najave vsak dan po sveti maši ob 18.30.
Na praznik zvečer in v nedeljo brez udeležbe, samo video prenos in obhajilo.
SKRILJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
ponedeljek, 4. 1.,

Elizabeta Seton,
redovnica

za pok sestro Anko Čehovin, Skrilje 24

torek, 5. 1.,

VRTOVIN ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Marijo Nevreden, Vrtovin 114, 30. dan

ob 20.00 večernice na Zoomu

tretji sveti večer
Emilijana, devica

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Gospodovo
razglašenje,
sveti trije kralji

za † Miloša Kukanja, Črniče 29

KAMNJE ob 19.00 (brez udeležbe, prenos na YouTube)
za †† Vodopivec, Kamnje 6a
Obhajilo: v Črničah in Kamnjah po maši

ob 20.00 večernice na Zoomu

četrtek, 7. 1.,

KAMNJE ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

petek, 8. 1.

ČRNIČE ob 18.00

Rajmund Penjafortski,
duhovnik

sobota, 9. 1.,

za †† starše Miroslava in Alojzijo Bratina, Kamnje 33
ob 20.00 večernice na Zoomu

(omejena udeležba, avdio prenos)

v čast Materi Božji za zdravje, Gojače 3č

ob 20.00 večernice na Zoomu

KAMNJE ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

Andrej Corsini,
karmeličan

za †† starše Petrovčič, Kamnje 38

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA,
10. 1.,
Gregor Niški,
škof in cerkv. učitelj

ČRNIČE ob 9.00 (brez udeležbe, prenos na YouTube)
za župnijo

 Za

Beseda

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 6. 1.

Severin Noriški,
opat

druga
drug
a ne
nede
delj
lja
a po bož
ožič
iču
u
3. januarja 2021
1//21

ob 20.00 večernice na Zoomu

Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 11.00 do 12.00
v Črničah od 9.45 do 10.45
ob 20.00 večernice na Zoomu

ko nec

MOLITEV – Deklica moli: »Ljubi Bog, zase ne prosim nič, toda poplačaj moji materi vse delo
in skrbi in podeli ji, ko bom odrasla, vitkega in čudovito lepega zeta!«

Žena bi rada spremenila moža, mož ženo, starši mladostnika,
sosed soseda … Je možno človeka spremeniti? Le en način je.
Poznamo zgodbo. Neka žena je prišla h Gandiju. S seboj je
»Beseda
imela
svojega petletnega sina. »Oče Gandi, pomagajte mi proje bila na
sim. Imam težave z zdravjem svojega sina. Recite mu, naj ne
svetu in
je sladkarij, ker zelo škodijo njegovemu zdravju. Naročil ji je,
svet je
naj prideta spet čez teden dni.
po njej
Žena je ponovno prišla. Gandi pa se je obrnil k sinu in mu dejal:
nastal, a
»Nej
jej sladkarij, ker to zelo škoduje tvojemu zdravju.« »A to
svet je ni
je
to?«
se je pritožila žena, »Ali mu niste mogli tega povedati že
spoznal.
prejšnjič?
Čemu sva morala še enkrat prepotovati tako daleč?«
V svojo
»Vem, gospa,« ji je odgovoril, »Toda prejšnjič sem tudi sam
lastnino
še
jedel sladkarije.«
je prišla,
Beseda
ima drugačno moč. To je edini način in Bog se ga je
toda njeposlužil.
Janez
to pove takoj na začetku svojega evangelija.
ni je niso
sprejeli.« Oče ali mati postajaš potem, ko to, kar govoriš, najprej živiš.
Že davno nazaj je sv. Klimak zapisal: »Kako hudo je poslušati
(Jn 1,1–11)
oznanjevalca, ki ljudem oznanja, kako dober je med, pa točno
veš, da ga sam še nikoli ni jedel.« In nasprotno, kako neizmerna moč je v oznanjevalcu, ki je to lepoto že okusil.
Ko ljudje resnico živimo le v glavah, se med seboj kmalu skregamo. S tako resnico lahko kmalu nekoga celo udariš. Resnica
postane nekaj nasilnega. Še posebno danes
je postalo moderno,
da »imaš mnenje«.
Prej ali slej to pripelje
Odlomki Božje
besede na
v nasilje. Namesto da
naslednjo
kričiš z grlom, danes
nedeljo
s tipkovnico kričiš po
Iz 55,1–11
facebooku.
1 Jn 5,1–9
Mr 1,7–11

Eno je poslušati kristjana, ki ga vodi
le prepričanje, nekaj povsem drugega je poslušati kristjana, ki ga vodi
ljubezen do Boga. Tisti ki živi v ljubezni z Bogom, besede ne bo uporabljal
zato, da bi nekoga prepričal. Beseda
bo postala pot, po kateri se bo resnica razodela.
To je prelepa skrivnost božiča. Božja beseda ni več le nauk, ki se ga
trudiš živeti. Postala je naše meso.
Beseda želi najprej živeti s tabo. To
je krščansko. In potem bo tudi tvoja
beseda dobila drugačno moč.
Neki popotnik je šel mimo skupine
staroselcev v Vermontu v Kanadi. Ure
in ure so sedeli, ne da bi spregovorili besedo. »Ali je tukaj nezakonito
govoriti« je vprašal. Eden od staroselcev je odgovoril: »Ne. Vendar je
modro, da nihče ne spregovori, če s
tem ne bo izpopolnil tišino.«
župnik

BOGOSLUŽJE
Tudi v tem tednu bo bogoslužje teklo enako. Med tednom se lahko udeležite. Omejitev v obeh župnijskih
cerkvah je 9 gospodinjstev ali devet oseb. Za vsak dan se dogovorite
med seboj in z mano. Ob praznikih
in nedeljah zaenkrat brez udeležbe.
Vabljeni, da smo skupaj po YouTube
kanalu.
Pri delavniških mašah dajmo prednost tistim, ki si res želijo in niso mogli biti povezani
z župnijo. Pomagajte starejšim.

OBHAJILO
Pridite k obhajilu, ki je vez edinosti.
Vsak dan takoj po maši, v nedeljo
dopoldne v času, ki je na voljo.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Slovesni božični
praznik. Vabljeni,
da se povežemo
prek prenosa,
veroučenci vabljeni k sodelovanju na daljavo. Lahko
sodelujete z branjem, s prošnjami,
tudi s petjem ali spremljavo. Vsi pa
tako, da doma glasno sodelujete in
prepevate.
OTROCI ZA OTROKE
Otroci, ki ste v adventu zbirali darove za vrstnike v misijonih, prinesite šparovčke v cerkev na jaslice do
praznika treh kraljev. Lahko tudi še
do konca tedna.
KOLEDNIKI
Koledniki vas letos ne bodo obiskovali, lahko pa si v cerkvi v Črničah
vzamete njihovo sporočilo in položnico, s katero oddate dar za trikraljevsko misijonsko akcijo.
VEROUK
bo ta teden in vsaj še do 15. januarja le na daljavo. Kolikor bomo lahko
z vsako skupino. Pomembno je, da
te razmere izkoristite tako, da doma
živite skupno bogoslužje, molitev,
pogovor. Lahko si ogledate kak dober film. Nekaj jih najdete na župnijski spletni strani.
HVALA
za vse dobrote, ki jih nama z g. Lestanom prinašate. Hvala vsem, ki
ste darovali bero.
Hvala za vaše darove za župnijo. V

tem tednu ste darovali v Črničah V tem času, ko čoln človeštva, ki ga
212,40, v Kamnjah 269,15 in še za pretresa vihar krize, s težavo išče bolj
obnovo v župnišču 190,00.
mirno in vedro obzorje, nam lahko
krmilo dostojanstva človekove osebe
NAROČNINE
in »kompas« temeljnih družbenih naZa naročnine je čas do čel omogočita plutje v varni in skukonca januarja. Naroč- pni smeri. Kot kristjani imamo pogled
niki Ognjišča v Črničah usmerjen k Devici Mariji, Morski zvezboste revijo odslej dobivali po podi in Materi upanja.
šti. Naročnino prinesite g. Lestanu
Vsi sodelujemo, da bi napredovali proali meni. Lahko pa mi sporočite, da
ti novemu obzorju ljubezni in miru,
ostajate naročniki ali da želite že za
bratstva in solidarnosti, medsebojne
letos plačati po položnici.
Vse vabim, da ste naročeni na vsaj podpore in vzajemnega sprejemanja.
Ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnoeno redno duhovno branje.
sti do drugih, zlasti do najslabotnejših; ne navadimo se pogledati stran,
NA SVETEM PAVLU
Vabljeni na Svetega Pavla. Oglejte ampak si vsak dan konkretno prizasi letošnje lepe jaslice na prostem. devajmo za »oblikovanje skupnosti, ki
jo sestavljajo bratje, ki se med seboj
sprejemajo in skrbijo drug za druge***
iz poslanice papeža Frančiška za ga.«
54. svetovni dan miru

Brez kulture skrbi
ni miru
Kultura skrbi kot skupno, solidarno in soudeleženo prizadevanje
za zaščito in pospeševanje dostojanstva in dobrega vseh, kot pripravljenost, da se bomo zanimali,
da bomo pozorni na sočutje, spravo in ozdravljenje, na medsebojno
spoštovanje in vzajemno sprejemanje, predstavlja privilegirran
način za graditev miru.
»Na številnih koncih sveta potrebujemo novih poti miru, ki vodijo k
celjenju ran, potrebujemo mojstre
miru, pripravljeni na začetek zdravljenja in obnovljenega srečanja z
domiselnostjo in drznostjo.«

»Domača naloga« v tem tednu:
Pred nedeljo Jezusovega krsta se poskušaj spomniti datuma svojega krsta in
moli za svojega krstnega botra ali botro.

