Nameni svetih maš:
KAMNJE ob 7.45
za † Jožeta Copiča,
Vrtovin 123
KAMNJE ob 10.30
za † Leopolda in Danico
Batagelj, Vrtovin 10 (blag.otrok)
ponedeljek, 27. 12. KAMNJE ob 8.00
božična osmina
za zdravje,
Janez evangelist
Kamnje 6a
26. 12.
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

torek, 28. 12.
božična osmina
nedolžni otroci,
mučenci
sreda, 29. 12.
božična osmina
Tomaž Becket,
mučenec

četrtek, 30. 12.
božična osmina
Vincencija, redovnica

petek, 31. 12.
božična osmina
Silvester,papež
2. sveti večer
1. 1. 2011
MARIJA,
BOŽJA MATI
NOVO LETO

2. 1.
2. NEDELJA
PO BOŽIČU

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

VRTOVIN ob 18.00
za †† Franca in Frančiško
Kandus, Vrtovin 45

ČRNIČE ob 18.00
za † Lojzeta Podgornika,
p. n. Črniče 12

SKRILJE ob 18.00
za † Alojza Habjana,
Skrilje 91b

MALOVŠE ob 18.00
za †† Ušaj
p. n. Ravne 5

KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Čermelj,
Kamnje 3b
VRTOVIN ob 16.00
za † Stankota Lozarja,
Vrtovin 107

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marijo in Kazimirja
Bavca
GOJAČE ob 18.00
8. dan za † Drago Pirjevec,
Gojače 17

VRTOVIN ob 7.45
za †† Čermelj,
Vrtovin 13b
KAMNJE ob 10.30
za †† Franca in Terezijo
Lozar, Vrtovin 25a
SKRILJE ob 7.45
za † misijonarja Stanka
Lozarja, Skrilje 56
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

OZNANILA

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Volk,
p. n. Črniče 63b
za župnijo (blagoslov otrok)

ČRNIČE od 10.00
za žive in †† Rojko-Cigoj,
p. n. Malovše 38

ČRNIČE ob 9.00
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8
za župnijo

župnij Črniče in Kamnje
nedelja svete družine, 26. december 2010
Ko so modri
odšli, se je Gospodov angel
prikazal Jožefu v sanjah in
rekel: »Vstani, vzemi dete
in njegovo mater in zbeži v
Egipt!
Ostani tam, dokler ti ne
povem; Herod bo namreč
iskal dete, da bi ga umoril.« Vstal je, še ponoči vzel
dete in njegovo mater ter
se umaknil v Egipt. Tam je
bil do Herodove smrti, da
se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Iz Egipta sem poklical
svojega sina.‹ Ko je Herod
umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v
sanjah in rekel:
»Vstani, vzemi otroka in
njegovo mater in pojdi v
Izraelovo deželo,
kajti pomrli so tisti,
ki so otroku stregli
po življenju.«
(Mt 2,13—15.19—20)

 Z a konec
SOLATA – "Imel sem pivo, zrezek, krompir in solato," našteva gost natakarju, ki piše račun.
"Solate vam ne bom računal. Tisto so bile rože."
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.crnice/kamnje@rkc.si; www.kamnje.net
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na nasledno nedeljo:
1. berilo: Sir 24,1—4.8—12
2. berilo: Ef 1,3 6.15 18
evangelij: Jn 1,1 18

Nič ne zahteva zase
Spomnim se pogovora z znancem izpred
nekaj let: »Po eni strani me vleče v cerkev,
vera me zanima, po drugi strani se mi vse to
upira. Ne zmorem toliko stvari. Toliko vsega
je in potem še Bog in Cerkev zahtevata svoje.
Ne prenesem zahteve, da moram biti tak in tak.«
Zdi se mi, da je Satanu v zadnjih stoletjih
uspelo največ dolgoročne duhovne škode prav
s podobo »Boga, ki zahteva«. In ljudje naših
časov smo še posebej alergični na vsakogar,
ki vse dela le zato, ker se zdi ali pa res hoče
nekaj pridobiti zase.
Že od samega začetka, od raja dalje je to
poskus, ki se vedno obnese. Adam in Eva sta
nasedla prav tej podobi: Bog nekaj skriva,
strah ga je pred svobodo, ne privošči nama ...
Hočeš − nočeš se takšno duhovno razpoloženje prime in drži tudi nas, ljudi z začetka
enaindvajsetega stoletja.
Zato lahko v Herodovem strahu in nasilju prepoznamo delček sebe.
Strah in nasilje imata
lahko ob vsej zunanji
uglajenosti tudi notranjo
obliko. Toda ne bojmo
se! Ta prvi klic angelov
betlehemskim pastirjem
je tudi moje voščilo: ne
bojmo se. Ko boste letos
zrli v domače jaslice

in ko boste prišli v cerkev, vam želim,
da bi v njih zmogli prebrati Njegovo
sporočilo za vas: »Prišel sem na takšen neobičajen način, da bi ti odvzel
lažno in vsiljeno podobo o meni. Ali bi
ti lahko nazorneje pokazal, da ničesar
ne zahtevam zase?«
Voščim vam predvsem močne vere,
da Jezus je. Ne le da se je rodil, ampak
da želi z nami živeti.
Nasilje, grenkoba, jeza, razočaranje,
zagrenjenost, odpor ... ne bodo izginili sami od sebe. Vse to nam kliče, naj
v sebi in v svojem okolju pripravimo
prostor Zanj. On nam bo odvzel vsakršno nasilje do drugih in nad seboj ali
svojo preteklostjo. Ničesar ne zahteva
zase. Le v naš hlevček želi spet prinesti smisel. Samo Bog lahko izpolni, kar
se danes zdi nemogoče: da pride in nikomur ne jemlje prostora. Tega daru
vere želim vsem, še posebej pa tistim,
ki ste v teh dneh sami, ki ne morete v
cerkev, ki ste v domovih ali priklenjeni
na posteljo.
Voščilu se pridružuje g. Aleksander
Lestan.
župnik

OBVESTILA:

VEROUKA
v tem tednu ni. Lepo je,
če veroučenci počitniški čas darujete
za obiskovanje. V Črničah se povežite v skupine kolednikov, v Kamnjah
s katehistinjo Anjo k skupini za obisk
starejših v župniji.

HVALA
vsem, ki ste postavili jaslice in okrasili
cerkve. Hvala vsem, ki se trudite za
lepo bogoslužje!
OTROCI ZA OTROKE
Na praznik sv treh kraljev boste
veroučenci k maši prinesli darove za
otroke v misijonih, ki ste jih v adventu in še te dni zbirate kot adventno
dobrodelno akcijo otroci za otroke.
BLAGOSLOV DOMOV
V ponedeljek dopoldne začnem
blagoslavljati domove v župniji Kamnje, kot običajno v spodnjem delu
Vrtovina. Obisk je namenjen najprej
blagoslovu vašega doma in temu, da
preprosto kakšno
rečemo. Za duhovnika je dragocena
priložnost, da se
bolje spoznamo na
terenu.
Če bom pomotoma koga izpustil ali
če vas ob načrtovanem prihodu ne bo
doma, me, prosim, pokličite in se dogovorimo za čas, ko bo boste doma.
BRALCI

V Črničah in Kamnjah lepo
vabimo, da se navdušite
tudi novi bralci in se javite
župniku ali v Črničah Neli
Remec na 040 570 542, v Kamnjah
Janki Valič na 040 222 693.
HVALA ZA BERO
župnik in g. Aleksander Lestan se
vam lepo zahvaljujeva za bero in vse
darove, ki sva jih deležna. Bog vam
povrni!

PRIPRAVA NA ZAKON IN NA KRST
OTROKA
Pari, ki ste se odločate za sklenitev
poroke, računajte na začetek priprave, ki se začne 9. januarja v Šturjah.
Priprava staršev na krst otroka se
začne 18. januarja v Šturjah.
UVAJANJE V KRŠČANSTVO − KATEHUMENAT
Tisti, ki bi se želeli poglobiti v veri v
Jezusa Kristusa in prejeti zakramente uvajanja, se pravočasno prijavite
domačemu župniku. Nova skupina
začne v Batujah s pripravo v marcu, v
začetku posta. Več informacij pri župniku ali voditelju na tel. 05 366-60 38.
ROMANJE JE K P. PIJU
V S. G. ROTONDO
Sedaj je že
potrjen datum
in najugodnejša
možnost našega
župnijskega romanja. Od srede,
27., do sobote,
30. aprila, bomo
poromali v
San Giovanni Rotondo v
južni Italiji, kraj, kjer je deloval sveti
pater Pij. Poleg danes enega najbolj obiskanih krščanskih romarskih
središč bomo obiskali tudi goro svetega Mihaela, njegov najstarejši
romarski kraj v Evropi, in še Marijino
svetišče Loreto, kraj znanega evharističnega čudeža Lanciano ter mesto
Bari. Po veliki noči so tudi prosti dnevi pred 1. majem, zato je to najprimernejši datum, da gremo skupaj na

pot. To romanje bo kot
nekakšne male duhovne
vaje, ko bomo ob močni
vsebini skupaj, hkrati pa
priložnost za vedrino in
druženje.
Celotna cena štiridnevnega romanja s tremi nočitvami bo od
220 do 240 €, odvisno od števila prijavljenih. Od 1. januarja boste v cerkvi
že lahko vzeli prijavnice. Močno priporočam te "župnijske duhovne vaje"!
V cerkvi si lahko vzamete tudi program
romanja za zakonce in družine v Asisi.

PODELJENI ZAKRAMENTI
IN POGREBI
Od meseca oktobra so prejeli
SVETI KRST:
Timotej Rupnik, Črniče
81a, krst 17. oktobra v
Črničah
Eva Vodopivec, Vrtovin
22b, krst 31. oktobra v Kamnjah
Anika Trotošek, Kamnje 3a, krst
31. oktobra v Kamnjah
Maria Klara Podgornik, Malovše
45, krst 21. novembra v Črničah
POGREBI
Jožefa Batagelj, Vrtovin
22a, 19. oktobra v Vrtovinu
Marija Batagelj, Skrilje
15, 18. novembra v Skriljah
Zofija Vidmar, Ravne 1, 12. decembra v Črničah
Helena Gabrijela Černigoj, Črniče 76, 23. decembra v Črničah
Draga Pirjevec, Gojače 17, 24.
decembra v Gojačah

