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, 3. 1,

KAMNJE ob 19.00

torek, 4. 1.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 5. 1,

GOJAČE ob 19.00

četrtek 6. 1.,
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE,

KAMNJE ob 8.00

Sveti trije kralji

v čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n. družin novoporočencev

PresvetO Jezusovo ime

za † Mirka Ravnika, Potoče 24
za † Mirana Peršolja, Vrtovin 22c

Elizabeta Seton,
redovnica
tretji sveti večer,
Emilijana (Milena), devica

za † Marinko Gerljevič, Gojače 13

v dober namen, Kamnje 33

ČRNIČE ob 18.00
KAMNJE ob 19.00

za †† Verico in Antona Bratina, Kamnje 33a

prvi petek, 7. 1.,

ČRNIČE ob 19.00
od 18.30 spoved, po maši češčenje
za †† Venčko in Janka Podgornika, Črniče 105

prva sobota, 8. 1.,

SKRILJE ob 8.00

NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA,
9. 1.,

VRTOVIN ob 7.30

Rajmund Penjafortski,
duhovnik
Severin Noriški,
opat

Pij IX.,
papež

od 7.40 spoved, po maši češčenje
v čast Materi Božji v dober namen, Skrilje 67

za †† Jožka in Stanka Lozarja, Vrtovin 98

ČRNIČE ob 9.00

za † Bogdana Žigona in njegove †† starše ter vse †† Pistrin,
p. n. Črniče 3a

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30

MOLITEV PRI JEDI
Vse od tebe Bog imamo
in za vse ti hvalo damo,
ker tako nas rad imaš
blagoslovi kar nam daš.
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PREGLED – France je prišel na sistematski pregled. Medicinska sestra ga stehta in pove zdravniku: »Triinosemdeset kilogramov.« Zdravnik pa vpraša pacienta: »Koliko ste tehtali največ?«
»Sto kilogramov.« »Pa najmanj?« »Tri kilograme in sedemsto gramov.«

Da bo otrok lahko začel govoriti
Duhovnik Matjaž Zupan je konec oktobra odšel v večnost v
objemu bohinjskih gora. Šest dni je bil mlajši od mene, včasih sva se hecala, da ga še lahko »pošljem po cigarete«. Bil
Postava
je pravi mož molitve in tudi športnik. Spomnil sem se nanj,
je bila
kako je govoril o molitvi:
namreč
»Kakor za hojo tudi za molitev potrebuješ kondicijo. Ko
dana po
opustiš redno vadbo, postane nevarno, da bo molitev poMojzesu,
stala le nekaj občasnega. Moliti ne moremo samo takrat, ko
milost in
resnica pa se počutimo ali ko imamo zbrane misli. Če za nekaj tednov
je prišla
obležimo v postelji, ne bomo takoj zmogli naporne poti. Tako
po Jezusu je tudi z molitvijo. Ko jo za nekaj časa opustimo, izgubimo
Kristusu.
kondicijo. Ko se mož in žena ne pogovarjata redno, izgubita
Boga ni
kondicijo in pristaneta v nevarnosti, da odnos pade.
nikoli nihTako pade tudi naš odnos z Bogom. Nekaj časa nam še
če videl;
gre,
potem pa se več ne znamo slišati. Govorim samo še jaz,
edinorodrugega
pa ne slišim. V molitvi sem samo še jaz, Boga pa ne
jeni Bog,
slišim.
Počasi
se navadim, da živim brez odnosa.«
ki biva v
Očetovem
»V začetku je bila Beseda.« »Stonaročju,
krat« smo že slišali ta začetek Janeon nam je
zovega evangelija. Ni mišljena samo
razložil.
beseda, ampak pogovor. V samem
Jn 1,17–18
začetku vsega je pogovor. Bog ni
posameznik! Kjer je pogovor, tam se
rojeva življenje.
Kako zelo si želim, da bi se molitev
vrnila v naše krščanske domove! PoOdlomki Božje
tem bodo tudi mladi srkali življenje
besede
na naslednjo
odraslih. Potem ne bodo vere dojenedeljo
mali le kot »nauk«, ki smo ga jim odIz 42,1–4.6–7
rasli predstavili, nismo pa jim »preApd 10,34–38
Lk 3,15–16.21–22
točili« življenja.

Z vrnitvijo molitve bodo božični
prazniki dosegli svoj namen. Kajti
potem bo Jezus Kristus lahko rastel.
Sicer bo ostal le otrok, ki ga občudujemo, obujamo spomine iz otroštva. Otrok pa ne zraste v odraslega moža v našem domu. Otrok, ki
ne pridobiva kondicije, ne bo hodil.
Tako je tudi s krščanskim življenjem.
Naj Kristus odrašča v vašem
domu. Otrok začne govoriti, ko se
z njim pogovarjamo. In to ne le na
enkrat na teden, ampak vsak dan in
vztrajno. Tudi z naporom, da sami
zopet dobimo kondicijo.
župnik
OTROCI IN DRUŽINE
Prosim, obnavljajte doma glasno
skupno molitev. Naj božični čas ne
izzveni v posvetnost.
Verouk ta teden spet reden, razen
za skupine v četrtek. Ta dan ni verouka, pridite k praznični sveti maši.
TRIJE KRALJI
V četrtek je slovesni božični praznik.
Razporedil se bomo pri treh svetih
mašah. Otroci in družine pridite zvečer. Tisti, ki ste v adventu zbirali za
vrstnike v misijonih v akciji otroci za
otroke, prinesite šparovčke v jaslice.
KOLEDNIKI
letos ne bodo obiskovali domov, bo
pa v cerkvi v Črničah škatla za darove in nalepke. Kdor želi, lahko nakaže dar za misijone sam na trr. Vse
najdete zadaj v črniški cerkvi. Zbiramo do praznika treh kraljev.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom.

Vabim, da se letos odločit in naredite »pet prvih petkov«. Bolnike in
starejše ta teden ne obiskujem,
sem pred božičem, sporočite, če
sem koga izpustil.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Na nedeljo Jezusovega
krsta vas bodo letošnji
prvoobhajanci
povabili,
da skupaj molimo zanje
in njihove družine. Hvala
že vnaprej vsem, ki boste prišli po podobico in
izbrali enega izmed njih za skritega
prijatelja v molitvi.
Hvala tudi vsem, ki molite za svojega skritega prijatelja birmanca in
njegovo družino.
S STARŠI PRVOOBHAJANCEV
se bomo ta teden dobili na daljavo v
torek ob 20. uri.
PRIPRAVA NA KRST
prvega otroka bo v torek, 11. januarja,
ob 19. uri v Marijinem domu v Šturjah.
HVALA
za vaše darove.
V Črničah za predvideno ogrevanje
v cerkvi pri polnočnici in pri ofru na
božič skupaj 1.240,94 evra, v nedeljo po božiču pa 303,79 evra.
V Kamnjah za ogrevanje v župnijskem domu pri polnočnici 313,70 in
pri ofru na božič 1.153,97 evra. V
nedeljo po božiču in praznovanju jubilantov skupaj 451,03 evra.
Hvala za vaše velikodušne in zveste
darove za vzdrževanje in obnove v
župniji.
Hvala vsem, ki ste mi namenili
osebni dar bere za vzdrževanje duhovnika.

Iz homilj
papeža Frančiška
nedelja svete
družine, 26. 12.2021

za pogovor v družini. Pogovor za mizo,
pogovor med staršema in otroci, pogovor med brati in sestrami nam pomaga živeti to družinsko korenino, ki
izhaja od starih staršev, iz pogovora s
starimi starši.
Da bi ohranili harmonijo v družini,
se je treba boriti proti diktaturi jaza.
Nevarno je, ko se jaz napihuje, kadar drug drugemu očitamo napake,
namesto da bi se poslušali; kadar se
zapičimo v svoje potrebe, namesto da
bi skrbeli za druge; kadar se izoliramo z mobilnim telefonom. Žalostno
je videti družino pri kosilu vsakega s
svojim mobilnim telefonom, ne da bi
se pogovarjali. Vsakdo se pogovarja s
svojim telefonom. Kadar drug drugega obtožujemo, ko stalno ponavljamo
običajne fraze in uprizarjamo že videno komedijo, v kateri hoče vsak imeti
prav, na koncu pa zavlada leden molk.
Ostra tišina po družinski razpravi.
Žalostno je to, zelo žalostno. Ponavljam nasvet: zvečer se po vsem pomirite. Nikoli ne pojdite spat, ne da
bi sklenili mir, sicer bo naslednji dan
»hladna vojna«! In ta je zelo nevarna, saj se bo ponovno začela zgodba z
očitki, zgodba z zamerami.
Kolikokrat se žal med domačimi zidovi
iz predolgih tišin in nezdravljene sebičnosti rodijo in rastejo konflikti! Včasih
pride celo do fizičnega in moralnega nasilja. To ruši harmonijo in ubija družino.
Spreobrnimo se od jaz k ti. To, kar je v
družini najpomembnejše, si ti. In prosim vas, vsak dan molite malo skupaj,
da boste prosili Boga za dar miru v
družini.

Prihajamo iz neke zgodovine, stkane iz vezi ljubezni. Oseba, kakršna smo danes, se ne rodi
toliko iz materialnih dobrin, ki smo
jih uživali, ampak iz ljubezni, ki smo
jo prejeli, iz ljubezni znotraj družine. Morda nismo bili rojeni v izjemni družini brez težav, a to je naša
zgodovina, vsakdo mora misliti na
svojo zgodovino, to so naše korenine. Če jih porežemo, se življenje
posuši! Bog nas ni ustvaril, da bi bili
osamljeni vojskovodje, ampak da bi
hodili skupaj. Zahvalimo se mu in
molimo za naše družine. Bog misli
na nas in želi, da smo skupaj: hvaležni, združeni, sposobni varovati
korenine. Misliti moramo na to, na
lastno zgodovino.
Drugi vidik: biti družina, se učimo
vsak dan. V evangeliju vidimo, da
tudi v Sveti Družini ni vedno vse dobro. Pridejo nepričakovane težave,
tesnoba, trpljenje. Svete Družine s
pobožnih podobic ni. Marija in Jožef
izgubita Jezusa in ga v stiski iščeta ter ga po treh dneh najdeta. Ne
razumeta ga, ko sedi med učitelji v
Templju in jima odgovori, da mora
skrbeti za to, kar je njegovega Očeta. Potrebujeta čas, da se naučita
spoznavati svojega otroka. Tako je
tudi z nami: vsak dan se moramo v
družini učiti poslušati se in razumeti
drug drugega, hoditi skupaj ter se
soočati s konflikti in težavami.
To je vsakodnevni izziv, ki ga premagamo s pravim odnosom, z majhnimi pozornostmi, s preprostimi ge- »Domača naloga«
stami, ko skrbimo za podrobnosti v Obnovimo glasno skupno in osebno tiho
naših odnosih. To nam zelo pomaga molitev pri jedi.

