ponedeljek, 29. 12.,
Tomaž Becket,
škof in mučenec

KAMNJE ob 18.00
za †† starše Petrovčič,
Kamnje 38

ČRNIČE ob 18.00,
po namenu
(če bo zvonilo)

torek, 30. 12.,
Feliks I.,
papež

VRTOVIN ob 18.00
za †† Antona in Albino
Nevreden, Vrtovin 26a

ČRNIČE ob 18.00,
po namenu
(če bo zvonilo)

sreda, 31. 12.,
Silvester (SIlvo), papež,

MALOVŠE ob 17.00
za †† Rafaela in Vido Krkoč,
Malovše 24

ČRNIČE ob 18.00,
po namenu
(če bo zvonilo)

drugi sveti večer

SVETI PAVEL ob 23.30
V zahvalo za preteklo leto, za
blagoslov in razumevanje v
družbi, p. n. Skrilje
četrtek, 1. 1. 2015,

VRTOVIN ob 7.30
za †† Podgornik, Vrtovin 34

Marija, Božja Mati
novo leto

ČRNIČE ob 9.00
za †† Janka Kosovela, p. n. Črniče 84a
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a

prvi petek, 2. 1.,
Bazilij Veliki in Gregor
Nacianški,
cerkvena učitelja

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca, p. n.
od 17.30 možnost za spoved, po maši adoracija

prva sobota, 3. 1.,
Presveto Jezusovo ime

SKRILJE OB 8.00 od 7.30 možnost za spoved in adoracija
za † Silva Kodriča, Skrilje 36
RAVNE ob 18.00
za †† Peršič in † Milana Renka, p. n. Zalošče

nedelja, 4. 1.
DRUGA NEDELJA
PO BOŽIČU,
Angela Folinjska,
redovnica

SKRILJE ob 7.30
za † Alojza Rustja,
Skrilje 60, 30. dan
ČRNIČE ob 9.00
za † Edvarda Brankoiča,
p. n. Črniče 24
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

 Za konec
PES – »A veš, da me moj pes že na dvesto metrov zavoha.« »A tako? Potem je pa res že skrajni čas,
da se umiješ.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

nedelja Svete družine

28. decembra 2014
št. 52

Bil pa
je v
Jeruzalemu
mož, ki mu je bilo
ime Simeon; bil je
pravičen in bogaboječ. Pričakoval
je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh
je bil nad njim. In
Sveti Duh mu je
razodel, da ne bo
videl smrti,
dokler ne bo videl
Gospodovega maziljenca. V Duhu je
prišel v tempelj.
In ko so starši prinesli dete Jezusa,
da bi zanj opravili
vse po običaju
postave, ga je tudi
Simeon vzel v naročje, slavil Boga
in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar,
svojega služabnika v miru, kakor
si obljubil s svojo
besedo. Kajti moje
oči so videle Odrešenika.
(Lk 2, 25–30)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 24,1–12
2. berilo Ef 1,3–18
evangelij: Jn 1,1–18

Družina
Zgodba govori o trgovcu, ki je prečkal reko. S čolna mu
je v vodo padla težka vreča, v kateri je imel spravljeno
blago. Trgovec je takoj ukrepal in na boku čolna natančno
zarisal znamenje na mestu, kjer je vreča padla v reko.
Odpeljal se je do brega in se takoj potopil na mestu, ki
ga je zaznamoval. Bil je prepričan, da bo našel izgubljeno
vrečo, pa jo ni.
Čas teče. In na tem svetu smo le popotniki čez reko časa.
Ko je človek zagledan le v svoj »jaz«, ko na vse gleda skozi svoj čoln, je podoben temu trgovcu. »Kdor hoče svoje
življenje rešiti, ga bo izgubil« (Lk 9,24). Človek tako hitro pozabi, da življenja ne more zadržati, obvladati, imeti,
shraniti, razumeti. Zato je bil Abraham poklican, naj daruje prvorojenca, zato so Izraelci darovali prvorojenca Gospodu. Sveta družina je naredila enako. Ko človek zmore
izpustiti iz rok, se mu razodenejo Božji načrti.
In marsikaj moraš izpustiti vse od svojega otroštva. Zakaj vendar? Zato, da se ti bo Bog lahko razodel. Da bo
lahko v tvojem življenju izpolnil načrt zate. Sam na svojem
čolnu ne boš mogel nazaj potegniti vseh vreč, ki so ti ušle.
Le odnosi so tista mreža, ki lahko iz reke zajame v minljivem času za vedno izgubljeno blago.
Za odnose pa morata biti vsaj dva. V družini se od malega učimo izpuščati »jaz«. Kdo bo otroka naučil,
da
se svet ne vrti okoli njega, če ne družina? Kdo ga bo rešil najbolj nevarnega sovražnika osamljenega »jaza«,
če ne družina? Kdo ga bo naučil, da
je le v čolnu in da ga življenje ne bo
čakalo, če ne družina?
Marija in Jožef nista razumela, kaj se
dogaja v templju, nista še razumela niti
njune poklicanosti. Čeprav sta bila izbrana, nista vzela stvari v svoje roke.

Nista ostala v svojem čolnu. Največji
nasprotnik vere je »jaz«. Vere brez
odnosov ni. Zato starši otroka vere ne
morejo naučiti. Lahko ji le pripravljajo
in odpirajo prostor z življenjem. Učenje šele sledi življenju. Kot duhovnik
ne morem ljudi »učiti« vere, dokler
sam nisem v odnosu. Znanje o kruhu
mi kaj malo koristi, če ga ne jem.
Družina nauči otroka najprej živeti in
šele potem življenje razumeti. Današnji »sistem«, velikokrat tudi vzgojni,
skuša človeka učiti le z razumevanjem
in izkustvom. Odnosi pa niso več temelj. Zato se vzgajamo za posameznike. Posameznik ni srečen. Posameznik
še ni izpolnjena oseba. Oseba je utemeljena v odnosih. V življenje smo bili
poklicani v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Ne boš mogel vseh vreč varno zadržati na svojem čolnu. Prej ali slej bodo
začele padati v vodo. Skupaj z Abrahamom in Marijo so tudi tebi poslane
besede: »Glej ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu.«
župnik

VEROUKA
v tem tednu ni. Otroci vabljeni tudi k
tedenskim svetim mašam.
DRUGI SVETI VEČER
Tudi silvestrovo, večer pred praznikom Marije Božje Matere, je drugi
sveti večer. Lepo je, če doma v zgodnjem večeru ob preprosti molitvi pokropimo in pokadimo dom.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k skupnemu češčenju Najsvetejšega in zakramentom v petek v Črničah in v soboto zjutraj v
Skriljah.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
Novo leto bomo pričakali s sveto
mašo na Svetem Pavlu. Vabljeni,
da pridete »s prižganimi svetilkami«.
Sveta maša bo ob 23.30 in se bo
končala še »v tem letu«. Po maši si
bomo voščili, se pogreli ob kozarcu. V
slabšem vremenu bo maša v cerkvi,
če bo negotovo, bo obvestilo na spletni strani.
JASLICE
Na Svetem Pavlu si
lahko ogledate šest
zunanjih jaslic v okolici cerkve. Pohvala
vsem ki ste se potrudili. Hvala vsem,
ki ste postavljali, obnavljali in izdelovali
jaslice po cerkvah.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z obiski in
b l a g o s l av ljanj e m
domov. V nedeljo
(danes)
popoldne
še zgornji del v Gojačah. V ponedeljek po devti zallčnemv Malovšah cel
dan in sklenem v sredo do maše.
V petek po 14. uri začnem s prvimi
številkami v Črničah pribl. do št. 10.
Nadaljujem v soboto po deveti uri do
št. 30 naprej v nedeljo.
Če vas pomotoma izpustim ali vas ni
bilo doma in želite obisk, sporočite.

VERSKI TISK
Začenjamo mesec, posvečen verskemu tisku, dobremu duhovnemu
branju. Tudi v pomanjkanju časa in
denarja med poplavo ponudb poskrbimo za naročnine in redno branje.
Naročnine lahko poravnajte do konca januarja; lahko plačate pozneje
v obrokih.

Na svetovni in mednarodni ravni nikakor ni mogoče najti kaj posebno značilnega, o čemer bi se lahko reklo, da
je sprožilo božično zgodbo. Rimski imperij, v okvir katerega je takrat spadalo tudi ozemlje današnjega Izraela, je
že dolgo poprej in tudi pozneje obvladoval ves tedaj znani svet in ga več kot
uspešno vodil in urejal.

PESEM TISOČERIH
ZVONOV
Na nedlejo Jezusovega krsta, 11.
januarja bomo v
Kamnjah gostili pevce zbrane z
raznih koncev Slovenije. Letos so
prepevali pri bogoslužju na šagri v
Črničah. Tokrat nas bodo dvigali z
božično sveto mašo Pesem tisočerih
zvonov prepevali pri bogoslužju ob
10.30. Že sedaj vabljeni.
Predstavitev prvoobhajancev bo zato
v obeh župnijah v nedeljo, 18. januarja.

Tudi na ravni izvoljenega ljudstva ni
mogoče najti nobenega posebnega
dogodka, ki bi ga lahko imeli za vzrok
ali za povod Gospodovega prihoda.
Na ozemlju obljubljene dežele je tedaj živelo okrog milijon judov, ki so bili
pomešani med približno enako število prebivalcev drugih narodov in verstev, s katerimi so bili v stalnem boju
za svoje narodne in verske običaje in
navade.

V tem milijonu judov pa je v letu Gospodovega rojstva živelo tudi okrog
tisoč zaročencev iz Judovega rodu.
In prav med temi tisoč zaročenci sta
bila tudi Jožef in Marija iz Davidovega
***
kraljevega rodu, izvoljenca Gospodova, ki ju je obsenčila moč Najvišjega
VOŠČILO ŠKOFA JURIJA
in se nista bala prepustiti se popolnoob prazniku Gospodovega rojstva ma njegovemu skrivnostnemu in veličastnemu načrtu. Skrivnost Božiča je
Rojstvo
Gospo- skrivnost teh dveh zaročencev.
dovo pomeni veliko prelomnico v Bratje in sestre. Prav nobenega razlopoteku zgodovine ga nimamo, da bi ne verjeli v skrivnočloveštva in mo- stni načrt, ki ga ima naš Stvarnik prav
žno je postaviti z vsakim izmed nas. Zato se z veseljem
vprašanje, v čem se leto rojstva Go- lotevamo svojih vsakodnevnih opraspodovega razlikuje od vseh predho- vil in zato z veseljem slavimo rojstvo
dnih in poznejših let. Kaj je potek do- Gospodovo in z velikim pričakovanjem
godkov pripeljalo do tega, da je čas stopamo v novo leto, ki prihaja. Vsem
dozorel, da je prišla polnost časov želim obilje božičnega miru in svetein je napočil dan, ko so se uresničila ga blagoslova v prihajajočem letu. Mir
tisočletna pričakovanja izvoljenega Gospodov naj bo vedno z vami.
naroda?

