Bogoslužje:
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.
V cerkvi nosimo masko in poskrbimo za razdaljo 1,5 m.

ponedeljek, 27. 12,
- božična osmina Janez, apostol in evangelist

KAMNJE ob 19.00

za †† Vodopivec, Kamnje 6a

torek, 28. 12.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 29. 12,

SKRILJE ob 19.00

za † Milko Vodopivec, Vrtovin 58, 30. dan

Nedolžni otroci,
mučenci

za † Anko Čehovin, Skrilje 24

David,
kralj

četrtek 30. 12.,

KAMNJE ob 19.00

petek, 31. 12.,

ČRNIČE ob 8.00

za †† Petrovčič, Kamnje 38

Feliks I.,
papež

drugi sveti večer
Silvester (Silvo),
papež

za † Alojza Ipavca in vse †† Črniče 9

SVETI PAVEL ob 23.30

v čast Materi Božji, Vrtovin 110

sobota, 1. 1. 2022,
MARIJA, BOŽJA
MATI,
NOVO LETO,
dan miru

VRTOVIN ob 7.30

za †† Marijo Štrukelj in Milko Kandus, p. n. darovalca

ČRNIČE ob 9.00

v čast Materi Božji in Svetemu Duhu, Gojače 3č

Fulgencij, škof

KAMNJE ob 10.30

DRUGA NEDELJA
PO BOŽIČU,
2. 1.,

SKRILJE ob 7.30

za †† starše Vrtovec in Črmelj, Kamnje 46a

Bazilij Veliki
iin Gregor Nacianški,
škofa in cerkvena učitelja

za † Albina in †† Črmelj, Skrilje 7

ČRNIČE ob 9.00

za † Jurija Komela, p. n. sestričen in bratrancev

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
Mašne namene za g. Lestana lahko naročite za mesec januar, lahko tudi na datum.
V župniji nekateri nameni dolgo čakajo in niso bili opravljeni do konca leta.
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PRI ZDRAVNIKU – »Za vas je najbolje, da se poglobite v svoje delo,« svetuje zdravnik
pacientu. »Za božjo voljo, to pa ne bo šlo. Po terenu praznim greznice.«

Božično voščilo škofa Jurija Bizjaka
Vsako leto za Božič stojim pred skrivnostjo svojega rojstva
in osmi dan po Božiču, ko so Novorojenemu dali ime (Lk 2,21),
»Otrok,
stojim pred skrivnostjo svojega imena in z njim povezanega
zakaj si
svojega poslanstva. Ne spominjam se svojega rojstva, dobro
nama tako pa vem, da mi je kmalu po rojstvu bilo dano določeno ime in
stóril?
z njim v srce položeno določeno plemenito poslanstvo. Tudi
Tvoj oče in moj bližnji se enako svojega rojstva ne spominja, tudi on pa
jaz sva te
dobro ve, da je kmalu po rojstvu tudi njemu bilo dano doložalostna
čeno ime in z njim v srce položeno določeno plemenito poiskala.«
slanstvo! In od kod potem zdaj ta predsodek, da bi si midva
Dejal jima
je: »Kako ne mogla pogledati v oči in si ne mogla podati roke?
Mar ne morda tudi zaradi tega, ker sva pozabila na nasvet
da sta me
iskala?
modrega Siraha, ki pravi: 'Z vsem svojim srcem spoštuj očeMar nista ta in bolečin svoje matere ne pozabi!' (Sir 7,27). Mar ne tudi
vedela, da zaradi tega, ker sva postala močna in premočna in nazadnje
moram biti vsemogočna in sva pozabila, da je pisano: 'Če se ne spreobrv tem, kar nete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraje mojega ljestvo!' (Mt 18,3). Izvoljeno ljudstvo ima pregovor: 'Preden
Očeta?«
se razjeziš premisli: Nisi Stvarnik, ampak stvar; si meso in
Lk 2,48–49
boš umrl; Bog ti bo odpustil,
če boš tudi ti odpustil!' Znan
in resničen je pregovor. 'Na
odpuščanju svet stoji!' Pa ne
samo svet: na odpuščanju
stoji tudi vsak človek, vsak
dom in vsaka ožja ali širša
Odlomki Božje
e
skupnost.
besede
na naslednjo
Pisatelj Ivan Cankar je to
nedeljo
plemenito
poslanstvo človeSir 24,1–4.8–12
Ef 1,3–6.15–18
ka opisal takole: 'On (kdor se
Jn 1,1–18

zazre vase) vé, da so si v tistih tihih
globočinah vsi ljudje bratje, kakor
nikjer drugje, tudi v cerkvi ne. On
vé, da bi se kakor od pepela zgrajene sesule stene med njimi, če bi se
kdaj le za hip spogledali iz dna. Pred
hišo je semenj; tam so barantači,
mešetarji, cigani, tatovi; od vseh
strani in na vse strani brizga pohlepnost, škropi zavist, pljuje sovraštvo; kadar pa je semenj pri kraju
in se barantači, mešetarji, cigani in
tatovi zaklenejo vsaki v svojo bajto,
v tisto pravo, ki je sto klafter pod
semanjo zemljo, takrat – jih ni več;
en sam človek je; in ta človek je visok v svojih mislih, plemenit, brez
zlega in hinavščine v svojih čustvih,
čist, nesebičen, brezmejno vdan v
svoji vesoljni, vsako božjo stvar tesno objemajoči ljubezni. Vse to vé
romar, zato ga ni strah, da bi se
očitno izpovedal v imenu svojem in
svojega bližnjega' (Podobe iz sanj).
Pomagajmo torej drug drugemu,
dragi človeški otroci, tudi v prihajajočem letu 'dvigniti svoje duše zaklad!' (Župančič).
škof Jurij Bizjak

VSEM
voščim lep in
blagoslovljen
božič.
Naj vam Gospod podari dragocenega notranjega miru, žive vere in medsebojne
povezanosti.
Msgr. Aleksander Lestan tudi vsem
vošči Božjega miru in blagoslovljene
praznike. Zahvaljuje se vam za vsa
voščila in lepe želje.
HVALA
vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri
pripravi na praznike, vsem sodelavcem. Hvala vsem, ki ste postavljali
jaslice.
BOŽIČNA OSMINA
traja od božiča do praznika Marije
Božje Matere.
OTROCI IN DRUŽINE
Pohvala, da ste lepo
sodelovali med skupno devetdnevnico.
Svečo s sporočilom
odnesite domov. Ta
teden ni verouka, so počitnice. Vseeno vabljeni k tedenski maši v osmini. Tudi novi strežniki, da se učite.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
Hvala vsem, ki ste tudi letos postavili jaslice v okolici. Letos je spet nekaj lepih novosti.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
bo na Silvestrovo ob 23.30. Zahvalili
se bomo za leto, ki je za nami. Maša
bo na prostem, vendar naj ne bo nobene organizirane pogostitve. Če bo
zelo slabo vreme, maše ne bo.

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.
KOLEDNIKI
letos ne bodo obiskovali domov, bo
pa v cerkvi v Črničah škatla za darove in nalepke. Kdor želi pa lahko
nakaže dar za misijone sam na trr.
Zbiramo do praznika treh kraljev.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 196,47, v
Kamnjah 365,80 evra.
Hvala za vse vaše darove skozi vse
leto. Kljub omejitvam in manjši udeležbi ste z nabirkami in osebnimi darovi poskrbeli za kritje stroškov in
nove naložbe v obeh župnijah. Hvala
tudi vsem, ki redno poravnate zakupnine za zemljišča.
V Črničah smo v
župnišče za nekaj časa sprejeli
družino in uredili
najemno pogodbo
ter vse potrebno,
da bo ves župnijski inventar posebej in na varnem.
V obeh župnijah iščemo najboljšo
rešitev za dodatno električno ogrevanje pod klopmi v cerkvi. Na Ravnah bomo zamenjali okna.
V Kamnjah smo v tem letu končali obsežno obnovo v župnijskem
domu. Z veliko prostovoljnega dela
smo skupaj z novimi skupnimi sanitarijami, ki so sedaj urejene tudi
za sprejem skupin, za celotno investicijo iz vaših darov porabili 17.219
evrov.

Po novem letu je v načrtu vgradnja
toplotne črpalke za ogrevanje celotnega župnijskega doma in izgradnja
elektrarne za samooskrbo župnišča
in cerkve. V ta namen sedaj zbiramo
darove. To je naložba, ki se nam bo
vračala zaradi manjših rednih stroškov v prihodnosti.
Naročniki Družine in Ognjišča boste
dobili položnice na dom.
Iskreno se vam zahvaljujem vsem,
ki ste mi namenili bero. Naj vam Gospod obilno povrne.
VABILO NA KONCERT
Danes zvečer v Vrtovinu ob 17. uri.
Vabi domači pevski zbor.
Na podlagi izdanega dovoljenja vso odgovornost za upoštevanje PCT in drugih covid omejitev nosi organizator.
***

»Božično drevo si, kadar se odločno
upiraš vetrovom življenjskih težav. Z
božičnimi okraski ga olepšaš, če tvoje
življenje krasijo kreposti. Božični zvon
si, kadar kličeš, zbiraš in se trudiš povezovati.«
papež Frančišek

»Domača naloga«
Nadaljujmo in ne popuščajmo pri vsakdanji molitvi Angel Gospodov tudi po
končanem adventu.

