Bogoslužje:

ponedeljek, 21. 12.,
B. DEVETDNEVNICA,

KAMNJE ob 19.00
v dober namen,
Kamnje 29

GOJAČE ob 18.00
za † Dorotejo Rebek,
8. dan

VRTOVIN ob 19.00
za †† Slavka in Jelico
Čermelj, Vrtovin 89

ČRNIČE ob 18.00
za † Marijo in Alojza Korona,
p. n. Črniče 4

SKRILJE ob 19.00
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37

MALOVŠE ob 18.00
za žive in ††
p. n. darovalca, Malovše

Peter Kanizij;
duhovnik, cerkveni učitelj od 18.30 možnost za spoved

torek, 22. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Frančiška K. Cabrini,
redovnica

sreda, 23. 12.,

B. DEVETDNEVNICA

Janez Kancij, duhovnik

četrtek, 24. 12.,
SVETI VEČER

Adam in Eva,
prastarši

petek, 25. 12.,
BOŽIČ
GOSPODOVO
ROJSTVO

Anastazija, mučenka

sobota, 26. 12.,

Štefan,

diakon, prvi mučenec,
dan samostojnosti
nedelja, 27. 12.,
NEDELJA
SVETE DRUŽINE
Janez,
apostol in evangelist

od 18.30 možnost za spoved

po maši možnost za spoved

20. decembra 2015

št. 51/15

od 17.30 možnost za spoved

SKRILJE ob 16.00 pred mašo možnost za spoved
za † Gina Vinazza,
p. n. Skrilje
ČRNIČE ob 22.00
za † Milorada Čulibrka, p. n. Črniče 25
za župnijo
KAMNJE ob 24.00 23.45 kratka božičnica
za †† duhovnike kamenjske župnije
KAMNJE ob 7.30
za duhovne poklice

ČRNIČE ob 9.00
za †† Stanka in Zofko Vidmar, p. n. Ravne 3
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† Albina in Antona Nevredna, Vrtovin 26a
KAMNJE ob 9.00
za † Slavico Velikonja,
p. n. Skrilje

četrta adventna nedelja

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Brankovič in Ušaj,
p. n. Črniče 78

KAMNJE ob 7.30
za vse ††, Vrtovin 34

ČRNIČE ob 9.00
v čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n. Črniče
za župnijo
BLAGOSLOV OTROK IN BLAGOSLOV KOLEDNIKOV

KAMNJE ob 10.30
za †† Darka Valiča, Skrilje 2 PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
KAMNJE ob 14.00
krst otrok

 Za konec

TEŽKO JE – Med prijateljicama: »Se ti moram malo potožiti. A veš, moj mož ne zna peti …« »Ja pa saj to
ni nič hudega!« »O je hudo je, ker kljub temu poje.«
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

Skozi vrata zastonj

Tiste dni je
Marija vstala
in se v naglici
odpravila v
gore, v mesto
na Judovem.
Stopila je v
Zaharijevo
hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta
zaslišala Marijin pozdrav, se
je dete veselo zganilo v
njenem telesu.
Elizabeta je
polna Svetega
Duha na ves
glas vzkliknila
in rekla: »Blagoslovljena ti
med ženami, in
blagoslovljen
sad tvojega
telesa! Od kod
meni to, da
pride k meni
mati mojega
Gospoda?«
Lk 1,39–43

Odlomki Božje besede
na božični dan:
Iz 52,7–10
Heb 1,1–6
Jn 1,1–18

Neka žena mi je pripovedovala: »Ko zaslišim kakšno premikanje, pogosto pogledam proti vratom. Mogoče je kdo prišel.
Včasih kdo res pride. Sicer pa sem se navadila, da sem sama.
A vendar je drugače, kadar ni le veter, ampak skozi vrata
vstopi človek.« Po naših krajih je veliko ljudi, ki pogledujejo
proti vratom in čakajo. Papež je naročil, naj odpremo mnogo
svetih vrat po vseh škoﬁjah. Za sveta vrata je razglasil celo
vrata jetniških celic. Tudi vrata kuhinje za brezdomce sredi
Rima je razglasil za sveta. Bomo v letu usmiljenja vendarle
stopili skozi kakšna konkretna vrata?
Marija je pustila vse in hitro šla v oddaljeni kraj. Stopila je
skozi vrata. Elizabeta predstavlja staro zavezo, otrok v njej se
je zganil od veselja. Z Marijo Bog vstopa v staro zavezo. Kristus želi vstopiti tudi v mojo in tvojo staro zavezo!
Danes nam je že kar nerodno vstopiti v življenje drugega
čisto zastonj, »brez koristi«. »Gotovo je zadaj neki namen, da
je prišel,« pomislimo. Koliko poslovnih voščil bomo dobili, za
katerimi ni vedno skrita zastonjskost. Iti k nekomu na obisk
kar tako. To sebi in vam želim za leto, ki ga začenjamo.
So stvari ki jih je treba zaslužiti in stvari, ki se jih ne da več
zaslužiti. V življenju je treba prehoditi staro in novo zavezo. Ko
odkriješ to razlikovanje, postajaš moder. Stara zaveza je z Marijo končana. Odrešenja si več ni
mogoče zaslužiti z izpolnjevanjem
postave. Mogoče ga je prejeti le
skozi vrata, ki so ena sama: Jezus
Kristus. Jezusa mnogi ne sprejmejo samo zato, ker je zastonj. Papež
je o letu usmiljenja ta teden povedal nekaj zelo velikega: »Iti skozi
sveta vrata je znamenje našega
zaupanja v Gospoda Jezusa, ki ni
prišel, da bi sodil, ampak da bi rešil. Zveličanja ni potrebno plačati,

ni ga mogoče kupiti: Vrata so Jezus in
Jezus je 'gratis'. On sam o tistih, ki ne
pustijo vstopiti, kakor je treba, pravi, da
so tatovi in malopridneži. Zatorej moramo biti pozorni: 'Zveličanje je zastonj.'«
Otrok je zastonj. Zato je Bog postal
otrok v jaslih, da bi vendar verjeli. Stare zaveze je konec. Ni se več treba truditi, da bi bili nagrajeni. V novi zavezi
se trudim, ker sem že nagrajen. In ker
ne delam več za nagrado ali aplavz,
se še bolj trudim. To notranjo svobodo želi Marija prinesti tudi skozi vrata
tvojega doma.
Zato vam letos za božič iz srca voščim prav to, da bi doživeli Boga, ki
je zastonj. Povsem zastonj! In želim
vam, da bi vam praznik prinesel tudi
veliko medsebojnih srečanj, ki bodo
povsem zastonj. In končno, da bi ob
vseh skrbeh sedanjega trenutka tudi
svoje lastno življenje na novo doživeli
kot zastonjsko. Potem bo marsikatera
skrb postala drugačna in božič sam bo
zares blagoslovljen. Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander Lestan.
župnik

OBHAJANJE
STAREJŠIH IN BOLNIH
Ta teden še vedno lahko obiščem
koga, samo sporočite. Sporočite
tudi za tiste, ki so morda na novo v
domu upokojencev ali v bolnišnici.
POPOTNE TORBE
naj povezujejo vaše družine še te
dni. Prinesite jih na sveti večer čez
dan ali pred polnočnico v župnijsko cerkev pred jaslice.
ADVENTNA SPOVED
Bo v sredo dopoldne (9h–12h) in
popoldne (15h–19h) v Logu pri Vi-

pavi. Vsak dan tudi pred mašo in
devetdnevnico. Te dni sem tudi več
na razpolago za spoved in ali pogovor osebno po dogovoru. Samo
pokličite ali vprašajte po sms.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
Lani ste postavili kar nekaj jaslic v
naravi v okolici cerkve. Tudi letos
vabljeni, kdor želi biti ustvarjalen
in dati vsebino okolici v tem času.
Za informacije in usklajevanje se
obrnite na Sonjo Lozar iz Guštinov,
040-279-811.

PRAZNOVANJE BOŽIČA
naj bo krščansko. Božične pesmi naj bi se
ne slišale do svetega
večera, ko se stemni. Ko se ta večer
stemni, naj bo večer
drugačen. Poleg večerje in drugih opravil
preživite nekaj časa v
temi, lahko celo prav
brez elektrike. Omogočite posebno
izkušnjo najprej sebi in tudi otrokom. Lepo je, če ob jaslicah na glas
preberete kakšno stran Svetega
pisma, na primer prvi dve poglavji
evangelija po Luku.
POLNOČNICA
Polnočna sveta maša bo ob 22. in
24. uri. Letos je večerna ob 22. uri
spet na vrsti v Črničah. V Kamnjah
bodo birmanci in mladi imeli pred
mašo kratko božičnico.

PO POLNOČNICI
lepo vabljeni, da se za krajši čas
ustavimo zunaj cerkve ob toplem čaju in kuhanem vinu. V Črničah bo druženje na prostoru pri pošti, v Kamnjah vabi Društvo ŠKTD

Kamnje - Potoče v prenovljen
kletni prostor OŠ. To ni veseljačenje, temveč krščanski agape,
ki nas vse povezuje. Naj ostane
preprost in dostojen.

BLAGOSLOVITEV
OBNOVITVENIH DEL
Na božični dan bomo pri drugi
praznični maši v Kamnjah blagoslovili novo vzhodno fasado in
drenažo z okolico. Ob tem velika
hvala vsem delavcem, ki ste se
tako zavzeli in zelo kakovostno
opravili delo. Še posebej pa hvala
vsem prostovoljcem, ki ste priskočili in poskrbeli za marsikaj.
OFER
Na božič bomo imeli v obeh župnijah ofer (v Kamnjah kot običajno), predvsem z namenom,
da se ob prazniku srečamo in
stisnemo roke drug drugemu.
Darovi bodo namenski za poplačilo stroškov v Kamnjah fasade in
drenaže, v Črničah za nove stole
v cerkvi.

znovanju. Zahvalili se bomo za zvestobo in podarjena skupna leta, prejeli
blagoslov in se po maši ustavili ob skupni mizi.

KRST OTROK
Na nedeljo svete družine
bo ob 14. uri prejel sveti
krst Gaj Fatur, sin Gorana in Mojce, Skrilje 87. Njegovo novo
družino, priseljeno v našo župnijo, priporočamo v molitev.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Letos je na vrsti župnija Kamnje. Začel bom lahko šele v nedeljo med
15. in 17. uro samo s par domovi ob
cesti v Vrtovinu od Gerželjev do gostilne. V ponedeljek nadaljujem od
številke 9 (v naslednjih oznanilih).

KONCERT
Letos bo božični koncert v Vrtovinu v
nedeljo, 27. 12., ob 17. uri. Prepevali bodo domači moški zbor Vinograd,
cerkveni mešani zbor iz Vrtojbe in
moški pevski zbor Šumljak in Budanj.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V POSTOJNSKO JAMO
Za prvomajsko
S pevci otroškega in odraslega
župnijsko romanje
zbora iz kamenjske župnije greod 27. 4. do 1. 5.
mo na god sv. Štefana prepevat
2016 je v načrtu
v Postojnsko jamo. Odhod avtoArs (Janez Maribusa je ob 11.10 iz Vrtovina, po- ja Vianney, La Sallete, Taizé in drugi
bira še v Potočah in Dobravljah.
kraji v tem delu Francije), če nas bo
dovolj. Program in cene kmalu po noPRAZNOVANJE JUBILANTOV
vem letu.
Vsi, ki praznujete
10., 20., 25., 30.,
TERMIN ZA IZOLO
40. … obletnico
Poleti gremo spet v Izolo, na skupne
poroke, vas soduhovne počitnice za mlade strežnike,
delavci Karitas
pevce, birmance in animatorje. Starvabimo, da se na
ši lahko že sedaj računate na čas od
nedeljo svete
24. do 28. julija.
družine ob 10.30 pridružite pra-

