Bogoslužje:

ponedeljek, 28. 12.,
Nedolžni otroci,
mučenci

torek, 29. 12.,

Tomaž Becket,
škof in mučenec

sreda, 30. 12.,
Feliks I., papež

četrtek, 31. 12.,

Silvester (Silvo), papež
drugi sveti večer

KAMNJE ob 18.30
za † Marijo Čermelj,
Kamnje 3b blagoslov otrok
VRTOVIN ob 18.30
za †† Franca in Frančiško
Kandus, Vrtovin 71d
SKRILJE ob 18.30
za † Jožeta Pahorja,
Skrilje 53

KAMNJE ob 8.00
za †† Antona in Vero Bratina,
Kamnje 33a

ČRNIČE ob 18.00
za † Janka Podgornika,
p. n. Črniče 105

prva sobota, 2. 1.,
Bazilij Veliki
in Gregor Nacianški,
cerkvena učitelja

ČRNIČE ob 18.00
za vse †† Krkoč in Bavec
v zahvalo, p. n. darovalca

nedelja, 3. 1.,
DRUGA NEDELJA
PO BOŽIČU
Genovefa Pariška,
devica

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo svetogorski Materi Božji, p. n. dar.
v zahvalo
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca, Kamnje 46a
SKRILJE ob 8.00
za †† starše Volk,
p. n. Malovše
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MALOVŠE ob 18.00
za †† Stanka, Angelo
in vse †† Rebek, Malovše 12

SVETI PAVEL ob 23.20
v zahvalo za slovensko
domovino in prejete dobrote
prvi petek, 1. 1. 2016, VRTOVIN ob 7.30
za vse †† Vodopivec, Vrtovin 50
Marija Božja Mati
Novo leto – dan miru
Fulgencij, škof

nedelja svete družine

GOJAČE ob 18.00
za †† Antona in Anico
Košuta, p. n. Gojače 11

RAVNE ob 18.00
za † Vojka Vidmarja,
p. n. Ajdovščina

SKRILJE ob 7.30
za † Silva Kodriča
Skrilje 36

ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. Klemenc
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijelo Batagelj, Kamnje 10a

 Za konec

NA POTI – Zakonca gresta na dopust. Ko je mož utrujen, ga za volanom zamenja žena. Mož spremlja
vožnjo in nenadoma zavpije: »Zaviraj! Zaviraj ...« Ko se zbudita v bolnišnici, jo jezen vpraša: »Pa zakaj nisi
zavirala?« »Kaj misliš, da te bom tudi na dopustu ubogala?!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Ostani privezan

Ko sta ga zagledala, sta bila
presenečena in
njegova mati mu
je rekla: »Otrok,
zakaj si nama
tako storil? Tvoj
oče in jaz sva te
žalostna iskala.«
Dejal jima je:
»Kako da sta me
iskala? Mar nista
vedela, da moram biti v tem,
kar je mojega
Očeta?« Vendar
nista razumela
besed, ki jima jih
je rekel. Nato se
je vrnil z njima
in prišel v Nazaret ter jima
je bil pokoren.
In njegova mati
je vse, kar se je
zgodilo, ohranila
v svojem srcu.
Lk 2,48–51

Odlomki besede na
naslednjo nedeljo:
Sir 24,1–4.8–12
Ef 1,3–6.15–18
Jn 1,1–18

Nekoč je živela mati … Tako se začenja stara meniška zgodba. Mati je bila zelo zaskrbljena, ker sta sinova zašla s prave
poti. Moža je izgubila, ko sta bila otroka še majhna. Zelo se je
trudila, da bi nadomeščala manjkajočega očeta. Otroka sta
se med odraščanjem dala zapeljati krivim učiteljem. Žena
je bila obupana in se je odpravila k svetemu puščavniku.
Ta jo je molče in z ljubeznijo poslušal. Ko je končala svojo
bolečo izpoved, jo je menih mirno gledal, potem pa vstal in
jo povabil, naj pogleda skozi okno. »Kaj vidiš?« jo je vprašal.
Odgovorila je: »Vidim grm, h kateremu je privezana oslica z
mladičema. Skačeta okrog nje razvezana. Od časa do časa
prideta k njej, potem se oddaljita za hrib. Zdi se, da sta se
izgubila, a se kmalu spet pojavita. In to delata, odkar sem
prišla sem na pogovor.«
»Dobro si videla,« ji je odgovoril puščavnik. »Uči se od oslice. Ona ostaja privezana in mirna. Tvoja zvestoba je najboljši
način, da bosta tvoja sinova zmogla najti pravo pot. Bodi
zvesta in ohranila boš svoj mir tudi v samoti in bolečini.«*
Zgodba je danes zelo resnična. Pogosto v spovednici poslušam podobno bolečino današnjih staršev in starih staršev.
Mnogi starši se grizejo še posebej glede vere; doživljajo, kakor da njihova verska vzgoja ni delovala. Družina je danes
od vseh strani preizkušana. Straši v sebi doživljate nemoč in
vedno nove negotovosti.
Na praznik svete družine beremo:
»Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj
oče in jaz sva te žalostna iskala.« Živeti
v negotovosti torej spada k poklicu očeta in matere. Marija »je vse, kar se je
zgodilo, ohranila v svojem srcu.« »Sekiranje« prav nič ne pomaga. Neskončno pomembnejše je, kaj boš naredil iz
te negotovosti. Morda te bo otrok prav
s svojim »odhodom« odrešil.

Zato je prvi odgovor na »izgubo«:
ostani še bolj zavezan in privezan. Jožef in Marija sta ob tej izkušnji ostala
še bolj zavezana svojemu poslanstvu.
Odkrila sta, »da gre zares«. Da! Pri
družinskih odnosih in Božjih načrtih
gre zares. »Ostati privezan« pomeni:
ko si svoje življenje izgubil, ga izgubi
do konca. Poti nazaj ni. Bog sam je
tako odgovoril, ko smo »odšli« mi in
se oddaljili od njega. On sam se je še
bolj omejil in se odpovedal vsem drugim možnostim. Dokončno je izgubil
življenje. Tudi tebi, oče, in tebi, mati,
je pokazal, da izgubiti pomeni iti skozi smrt v življenje. Ne boj se! Le za
nekaj časa se zdi, da boš izgubil svobodo. V resnici boš prav skozi »tvoje
tri dni« postal še globlje svoboden.
Ne nasedaj sodobni teoriji družine. Ne
domišljaj si, da boš postal svoboden,
ne da bi umrl. Te svobode nikoli ni bilo
in je nikoli ne bo.
Jezusa so iskali tri dni in ga našli v
templju. Že od zdavnaj je to podoba
treh dni, ki jih je Kristus preživel v
grobu. Tri dni iskanja je podoba naše
poti vere. Bog se zaradi nas mora kdaj
»izgubiti«. In tudi v svoji družini je
treba marsikaj izgubiti. In ne boj se,
če se ti je morda porušilo tudi tisto,
kar si nisi nikdar niti mislil. Pomembno je, kakšen je tvoj odgovor. Bog ti
bo vedno pokazal eno od poti, da boš
lahko še bolj privezan. In presenečen
boš, da si s tem »čez tri dni« našel
otroka in našel tudi sebe.

BLAGOSLOV OTROK
bo v Kamnjah v ponedeljek, na praznik nedolžnih otrok, pri večerni maši.

*Prim. B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in
družino, Ognjišče 2015, str. 49.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu blagoslavljam domove po Vrtovinu. Poskušal bom
vsak dan obiskati vse po razporedu, vendar se med seboj pokli-

župnik

KOLEDNIKI IN DAROVI ZA MISIJONE
Veroučenci lahko do
praznika treh kraljev
na jaslice prinesete
svoje šparovčke za
lačne otroke v misijonih. V župniji Črniče vabljeni, da
se v vsakem kraju med seboj povežete koledniki, obiščete krajane
in jim tako polepšate praznike. Koledniki zbirate tudi darove za misijone. Srečanje vseh kolednikov bo
v Vipavi, 9. januarja ob 10. uri.
DRUGI SVETI VEČER
Tudi silvestrovo, večer pred praznikom Marije Božje Matere, je
drugi sveti večer. Lepo je, če v
zgodnjem večeru ob preprosti molitvi pokropimo in pokadimo dom.
MAŠA NA SVETEM PAVLU
leto Gospodovo
2015 bomo sklenili
s sveto mašo na
Svetem Pavlu v zahvalo za slovensko
domovino in za vse prejete darove
v njej. Začeli bomo približno ob
23.20 in končali tik pred iztekom
leta. Odpadla bo samo ob zelo slabem vremenu. Lepo vabljeni.

čite sproti, do kod sem prišel.
Družine, ki se vam čas pokriva
s službo, drugimi načrti in obveznostmi, pišite ali pokličite, da
se dogovorimo.
nedelja od 15. do 17. ure, ob cesti do bifeja;
ponedeljek, od 9. do 18. ure,
Čebuli od bifeja proti trgovini;
torek, od 9. do 18. ure, od št.
22, Fužine, Guli;
sreda, od 9. do 18. ure, od št.
30 proti cerkvi, star in novi del
vasi, morda vse do šole;
četrtek do od 9. do 16. ure, Šateji, Subani, Jama, Kocjani;
sobota, od 9. do 18. ure, Rebki,
Čermeli, Guštini, Fevči, morda
še do Lozarjev.
Ob večerih tudi po maši po dogovoru.
HVALA
vsem, ki ste poskrbeli za vse
potrebno za praznovanje božiča,
ureditev prostora in vsem sodelavcem pri bogoslužju!

NABIRKE
Na nedeljo Karitas smo v Črničah za
družine zbrali 258,92 (popravek). Ob
pogrebu † Danile Lisjak v Malovšah
smo za župnijo Črniče zbrali 585,00.
Hvala vsem darovalcem!
PRIPRAVA NA ZAKON

V ŠTURJAH se začne v
nedeljo, 10. januarja, ob
16. uri, in traja do nedelje,
14. februarja. Najpozneje
teden dni pred začetkom
tečaja je obvezna prijava na: Sašo
Mugerli, 031 742 373; saso.mugerlli@rkc.si.
NA KAPELI V NOVI GORICI je začetek prav tako v nedeljo, 10. januarja, ob 19. uri, in traja do nedelje
14. februarja. Informacije in obvezna
prijava na www.dcsg.si/priprava-na-zakon; priprava.zakon.ng@gmail.com;
051 614 912.

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST
se začne v torek, 5. januarja, ob
20. uri v Marijinem
NAROČNINE
domu v Šturjah. Pred
naročnino za Ognjišče
pripravo se oglasite pri
(29.60 €) lahko oddomačem župniku.
date do konca januarja. Kdor ne
more v celoti, naj plača del ali
VABLJENI NA VEČER
sporoči, da ostane naročnik, in
»Pregled dela v KS, Planinski sekciji
poravna pozneje. Naročniki Dru- in ŠKTD-ju«, v ponedeljek, 28. 12. ob
žine plačate sami po položnici, ki 19. uri. Zapel nam bo oktet »TRTA«;
ste jo prejeli. Podpirajmo zdravo Podelitev nagrade »Naj športnik
2015« Zabaven spremljevalni produhovno branje.
gram! Ob prigrizku in pokušini stare
BERA
jedi bomo nazdravili prihajajočemu
letu!
Skupaj z g. Lestanom se vam
zahvaljujeva za darovano bero
in vse druge darove, s katerimi
podpirate svoja duhovnika!

