Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo,
da izpolnjujete PCT, otroci in dijaki nad 12 let samo izjava/list o samotestiranju
(velja tudi petkov test). V cerkvi poskrbimo za razdaljo 1,5 m.

ponedeljek, 20. 12,
Urban V.,
papež

ČRNIČE ob 19.00 (devetdnevnica) od 18.30 spoved
za † Zdravka Rosa, Črniče 69f, 30. dan
v Šempetru: za zdravje, Kamnje 33a

torek, 21. 12.,

KAMNJE ob 19.00 (devetdnevnica) od 18.30 spoved

sreda, 22. 12,

ČRNIČE ob 19.00 (devetdnevnica) po maši spoved

Peter Kanizij,
duhovnik in cerkveni učitelj

za †† Krt, Kamnje 2a

za vse †† prednike Kosovel, Copak, Ušaj in Ostrouška, p. n.

Frančiška K. Cabrini,
redovnica

v Šempetru: za vse †† Pižent in Kodrič, p. n. Črniče

četrtek 23. 12.,

KAMNJE ob 19.00 (devetdnevnica) od 18.30 spoved

petek, 24. 12.,

ČRNIČE ob 16.00 (devetdnevnica in maša na sveti večer)

za †† Srečka in Zdravka Lisjaka, p. n. Vrtovin

Janez Kancij,
duhovnik

sveti večer
Adam in Eva,
prastarši

na čast Svetemu Duhu za vse šolarje, p. n. Črniče

KAMNJE ob 22.00
za † Stanka Lozarja, Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 24.00

za † Edvarda Brankoviča, Črniče 10
v Šempetru:
za vse †† Slejko in Mikuž, p. n. Ravne 26

sobota, 25. 12.,
BOŽIČ,
GOSPODOVO
ROJSTVO,

KAMNJE ob 7.30

za † Stanka Gerželja, Vrtovin 115

ČRNIČE ob 9.00

za vse †† Brankovič, Črniče 18

Anastazija, mučenka

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

NEDELJA
SVETE DRUŽINE,
26. 12.,

KAMNJE ob 7.30
pri vseh mašah blagoslov otrok
za †† starše Podgornik, Vrtovin 34

Štefan, diakon, prvi
mučenec;
dan samostojnosti in
enotnosti

za † Cvetko in †† starše Gerljevič in za † Franca
ter †† starše Cigoj, p. n. Malovše 39

ČRNIČE ob 9.00 krst otrok
KAMNJE ob 9.30
za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (praznovanje zakonskih jubilantov)
v čast sveti družini za jubilante
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
kkjk
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V GORAH – Planinca sta na ledeniku padla v globoko razpoko. Po daljšem času prispejo reševalci
in zakličejo v globino: »A nas slišita?« Iz globine: »Ja, slišiva.« Zgoraj: »Tukaj rdeči križ.«
Iz globine: »Ne dava nič.«

Naj bo po tvoje
Verjetno ob številnih lepih božičnih sporočilih in razlagah
spregledamo nekaj pomembnega. Jezus na svet ni prišel v
»Žrtev in svojem imenu. Ni prišel sam. »Žrtve in daritve nisi hotel, a
daritev in telo si mi pripravil. … Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo
žgalnih
voljo.«
daritev in
Če se kdaj sprašuješ, zakaj toliko upora, zakaj človeštvo
daritev za
vendar tako težko sprejme, kar je Božjega, potem se prav tu
greh nisi
hôtel in ti skriva odgovor. Jezus je to kasneje povedal Judom: »Prišel
niso bile
sem v imenu svojega Očeta in me ne sprejmete. Če pride kdo
všeč.«
drug v svojem imenu, ga boste sprejeli« (Jn 5,43). In želim
In te se
vam, da bi letos za praznik odkrili, kako lepo to deluje tudi na
darujejo
po posta- naši vsakdanji poti.
Nekatere stare upodobitve Jezusa že v jaslih prikažejo kot
vi. Zatem
je rekel:
novega velikega duhovnika. Ne bo daroval »žrtev in daritev«,
»Glej, pri- ampak prihaja kot »duhovnik volje«. Lažje je Bogu darovati
hajam, da
»nekaj« kot pa dati svojo voljo. Bistvo križa ni v trpljenju,
izpolnim
ampak v tem, da ga nisi izbral sam. Kristus pa to zmore. Ne
tvojo voljo.« Prvo zato, ker bi bil kot Bog tako močan. Zmore, ker ni močan. To
torej odje sporočilo jaslic. Lahko se odpove svoji volji, ker sebe s tem
pravlja, da ne bo izgubil, ampak izpolnil.
bi postavil
Tudi med nami je tako. Ženska
drugo.
ali
moški, ki je izpolnjen, zmore
Heb 10,8–9
vse. Če pa nisi izpolnjen od drugega boš nekoga drugega vedno
»rabil«. V tem je skrivnost. Rabiti
ali izpolniti. Marija to že živi. Takoj
Odlomki Božje
lahko pusti vse in gre na pot. Je
besede
izpolnjena.
na naslednjo
nedeljo
Kako nekaj tujega je nam moMih 5,1–4
dernim
ljudem reči: Naj bo po tvoHeb 10,5–10
jje. In vendar se prav v tem skriva
Lk 1,39–45

tista mnogim prikrita globina božiča. Lepi praznični občutki in spomini
bodo kmalu minili. Toda preizkusi.
Skozi letošnji praznik le nekaj zares
izpusti in mu prepusti. Nekaj gotovo
imaš, kar te precej skrbi in kar še
težko izpustiš. Ne gre čez noč. Vadi.
Ob jaslicah letos ne išči občutkov.
Ne išči več »formule« za svoje življenje. Ni je! Ne poskušaj zadržati
časa in mirnih dni. Raje večkrat ponovi: Naj bo po tvoje.
Vsakič ko se pokrižamo, rečemo
»V imenu …« Jezus ni prišel sam! Z
vsakim križem te želi spomniti: Ni
se ti treba darovati v svojem imenu. Ni ti treba vere živeti na tak način. Meni ni bilo treba priti v svojem
imenu. Zakaj bi moral ti?

PRAZNOVANJE
GOSPODOVEGA
ROJSTVA
Na sveti večer se
potrudimo in blagoslovimo, pokropimo
dom. Naj bo zgodnji
večer sveti čas pri vas doma, tudi
ko vam ni uspelo vsega narediti.

BOŽIČNA
DEVETDNEVNICA
Verouka v tem tednu
ni. Pohvala družinam
in otrokom, ki sredi
decembrske napetosti poskrbite tudi za
advent. Pridi zvečer
k devetdnevnici, da
bo lahko Sveti Duh pripravil Jezusu
prostor v tvojem srcu in tvoji družini. Lepo ste se vključili tudi v kviz in
prinašate odgovore o simbolih v jaslicah. Otroci na začetku spredaj prižgite vsak svojo svečo. Naj čim bolj
izgorijo v teh dneh.

POLNOČNICA
bo letos ob 22.00 v
Kamnjah in opolnoči v Črničah. Upoštevajmo pogoj PCT in maske, kolikor moremo, poskrbimo za razdaljo,
pridite raje malo prej. V Kamnjah bo
ozvočeno tudi zunaj. Video prenosa
iz župnije ne bo. Pogostitve po maši
zunaj ne bo.

župnik

ADVENTNA SPOVED
Še med tednom pred devetdnevnico ali po njej. Danes popoldne Črničah. V sredo je skupno spovedovanje v Logu od 9.00 do 12.00 in od
15.00 do 18.00. Možnost tudi v Križu.

MAŠA NA SVETI VEČER
Na sveti večer bo v Črničah maša že
ob 16. uri. Posebej vabljeni otroci,
ki sodelujete pri devetdnevnici, in
drugi. To bo letos že prva v bogoslužju predvidena božična maša, ki
jo bomo še povezali z devetdnevnico. Tako se bomo porazdelili zaradi
števila, vendar tudi
otroci vabljeni k polnočnici.

OGLJE IN KADILO
dobite v cerkvi zadaj
KRST OTROK
Na nedeljo svete družine
bo v Črničah med mašo
krščen Tristan Košuta, sin
Dominika in Tjaše iz Črnič. Njegovo
družino priporočamo v molitev.

BLAGOSLOV
OTROK
na nedeljo svete
družine bo pri vseh
mašah.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 188,95, v Kamnjah 306,60 evra.
Naročniki Družine in Ognjišča boste
dobili položnice na dom.
PRAZNOVANJE JUBILANTOV
Iskreno se vam zahvaljujem za bero,
Na nedeljo svete dru- dar, ki ga darujete župniku. Naj vam
žine je spremenjen Bog res obilno povrne tam, kjer doma
urnik maš v Kamnjah. najbolj potrebujete.
K drugi župnijski maši
pridite ob 9.30, ma- G. ALEKSANDER
ševal bo p. Bogdan LESTAN
Knavs s Svete Gore.
Njegov naslov, če mu
Zakonski jubilanti vabljeni posebej boste poslali voščilo:
ob 10.30, vsi, ki ste letos ali lani ob- Petrov dom, Cesta
hajali okrogle obletnice, 10, 20, 25, prekomorskih brigad
30 … poroke. Vabljeni tudi tisti, ki 22, 5290 Šempeter.
morda niste dobili vabila. Letos bo Telefon: 041 507 158
samo zahvalna maša brez pogosti- ali 05 901 91 73 (neposredno).
tve in druženja v dvorani.
VABILO NA KONCERT
STREŽNIKI
Domači pevski zbor Vinograd vabi na
ste spet prejeli razpored. božični koncert 26. 12. ob 17. uri. Bo
Naredite dobro delo za tudi letos v cerkvi Marijinega vnebovvso župnijsko skupnost zetja v Vrtovinu, obvezen pogoj PCT.
in pridite polepšat bogo- Božične pesmi bosta prepevala še
služje po razporedu pa zbor Lipa in dekliška vokalna skupitudi prostovoljno.
na iz Šempasa. Na podlagi izdanega
dovoljenja vso odgovornost za upoBOLNIKE IN STAREJŠE
števanje PCT in drugih covid omejitev
obiskujem v torek (Kamnje) in sre- nosi organizator.
do (Črniče) dopoldne. Sporočite, če
sem koga izpustil.
BLAGOSLOV DOMOV
Zaradi občutljivih razmer ob širjenju
virusa tudi letos ne bom obiskoval in
blagoslavljal domov kot običajno. Če
bo kdo želel, lahko sporoči in se posebej dogovorimo za obisk. Ta zelo
dragocen stik z vami bo tako že drugič izpuščen. Upajmo na boljše.

»Domača naloga«
Ta teden se zamislimo ob mahu in katere krščanske navade smo vpeljali
doma. Letos težje pridemo do mahu.
Predstavlja zemljo, vsakdanje navadno
življenje. Predstavlja pripravo na božič,
treba je iti na pot, imeti podlago, stalne
navade v krščanskem domu.

