Nameni svetih maš:

št. 50/11

ponedeljek, 19. 12.,
b. devetdnevnica
Urban V., papež

KAMNJE ob 18.30
za †† Franca in Bernardo
Batagelj, Kamnje 2a

GOJAČE ob 18.00
za † Marico, pogrebna,
umrla v Vrtojbi

torek, 20. 12.,
b. devetdnevnica
Evgen, mučenec

VRTOVIN ob 8.00
v čast Materi Božji v zahvalo,
Vrtovin 66

ČRNIČE ob 18.00
za †† Radota in Marico
ter †† Hvalič, p. n. Črniče 32

sreda, 21. 12.,
b. devetdnevnica
Peter Kanizij, duh.

SKRILJE ob 19.30
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

MALOVŠE ob 18.00
za †† Franca Podgornika,
p. n. Malovše 45

četrtek, 22. 12.,
b. devetdnevnica
Frančiška, red.

KAMNJE ob 18.30
za † Zdravka Vodopivca,
Kamnje 26

ČRNIČE ob 18.00
za †† Alojzijo in Franca
Peršiča, p. n. Črniče 63a

petek, 23. 12.,

VRTOVIN ob 18.30
za †† Boženo Leban,
Vrtovin 11

ČRNIČE ob 18.00
za †† sestre Krkoč,
p. n. darovalca

b. devetdnevnica
Janez Kancij, duh.

sobota, 24. 12.,
SVETI VEČER
Adam in Eva

25. 12.
BOŽIČ,
GOSPODOVO
ROJSTVO

SKRILJE ob 16.00
v čast Materi Božji za zdravje,
Skrilje 77
KAMNJE ob 24.00
za †† Štefana in Lidijo Škvarč,
Vrtovin 47a
KAMNJE ob 7.45
za †† Podgornik,
Vrtovin 127
KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Albino
Nevreden, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 22.00
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. darovalca, Malovše
za župnijo

ČRNIČE ob 10.00
za †† Lenarta Čermelja
in njegove starše.
p. n. Gojače 36

Pred nami je:
• ponedeljek, 26. 12. praznik svetega Štefana, svete maše bodo dopoldan;
• petek, 30. 12. praznik svete družine in blagoslov otrok;
• sreda, 11. 1. delavnice molitve in življenja v Črničah.

 Za konec
PRVA VOŽNJA – Gospa, ki je pravkar naredila vozniški izpit, se pelje proti domu. Na telegrafskem
drogu opazi delavca, ustavi in ga nahruli: "Ste pa res reva! Tako slabo pa res ne vozim!"
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
4. adventna nedelja, 18. decembra 2011
Ne palače, ampak »zgodi se«
»Glej, spočela boš in
rodila sina,
ki mu daj ime Jezus. Ta
bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo
dal prestol njegovega
očeta Davida in bo vladal
v Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu
ne bo konca.«
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to
zgodilo, ko moža ne
spoznam?« Angel ji je
odgovoril: »Sveti Duh
bo prišel nadte in moč
Najvišjega te bo obsenčila; in zato bo tudi
Sveto, ki bo rojeno,
Sin Božji. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta
je tudi spočela sina v
svoji starosti; in to je
šesti mesec njej, ki se
imenuje nerodovitna;
zakaj pri Bogu ni nič
nemogoče.« Marija je
rekla: »Glej, dekla sem
Gospodova, zgodi se
mi po tvoji besedi!«
(Lk 1,31—38)
Odlomki Božje besede
na božič:
1. berilo: Iz 52,7–10
2. berilo Heb 1,1-6
evangelij: Jn 1,1–8

Nekoč mi je nekdo v pogovoru potožil: »V
mladih letih sem veroval v Boga. Čutil sem ga
blizu, še posebej za praznike. Izgubil sem vero,
ker me je razočaral; razočarali so me ljudje, ki
vanj verujejo. Bog je tako daleč, le sam moram
poskrbeti zase; ne verjamem več vsega, kar
govorijo o njem.«
Razumel sem ga, saj je to danes izkušnja
mnogih, ki so v teh zmedenih časih izgubili stik z
živim Bogom. Božjega življenja ni, ostaja podoba
o Bogu. Kako zelo si v teh dneh pričakovanja
praznikov vsi želimo, da bi vendar nekaj lepega
doživeli, se ustavili in umirili, se srečali drug z
drugim. Marsikdo želi v sebi obuditi prelepe
spomine in občutja z otroštva. Vendar božič ni to
in za resnično praznovanje je to veliko premalo.
On je živ in se nam v teh spominih in podobah
izmika. Samo zato, ker se nam želi približati
sedaj, v teh razmerah, v današnjem Nazaretu in
naših betlehemskih votlinah. Za
Marijo in Jožefa in za mnoge so bili
zadnji dnevi pričakovanja precej
drugačni, kot bi si sami
želeli. Tudi oni bi se želeli
ustaviti. Vendar ni šlo, Bog
je poskrbel, da so bili na
poti in so ostali odprti zanj.
Veliko
lepih
želja
boste prejeli v teh dneh.
Največkrat
želimo
in
prosimo, da bi nam Bog
za praznike dal, kar najbolj
potrebujemo. Ob tem pa
lahko spregledamo bistvo

božiča. Bog nam res želi dati mir
in blagoslov. A še prej si želi tebe
samega, tvoje bližine. Bog se želi
nastaniti v človeku. Človek, ki sem
ga omenil na začetku, je podlegel
splošni in zelo razširjeni predstavi:
Bog je nekje zgoraj, sam sebi
zadostuje, od nas zahteva to in
ono … To je v človeku na neki način
prirojena splošna poganska podoba.
Že po naravi si namreč težko
predstavljamo, da si Bog najprej želi
naše bližine.
Želim vam, da bi letos v teh dneh
prečistili te običajne podobe in
pričakovanja. Božiča ni brez Marije
in brez njenega »zgodi se«. Marsikaj
vam bo morda v teh dneh šlo narobe.
Želeli si boste miru, pa se bo namesto
tega pojavila jeza ali nezadovoljstvo.
V družini si boste želeli zbližanja in
boste morda naleteli na napetost in
prepir. Ne začnite si nalagati krivde.
Vse to nam lahko pomaga, da si ne
gradimo lastnega božiča, ampak
pustimo, da se zgodi pravi božič,
ki nam ga pripravlja Bog. Mi mu
hočemo zidati palače, on se vztrajno
izmika in rojeva v votlini.
župnik

Obvestila:
VABILO K BOŽIČNI DEVETDNEVNICI
Obisk bogoslužja v teh dneh zahteva tudi odpoved, saj včasih ni bilo
tako natrpanega
decembra. Brez
priprave ni duhovnega praznika.
Potrebna je trdna
odločenost in ljubezen do Boga.

Veroučenci, zlasti prvoobhajanci in
birmanci, naj bi v adventu vsaj enkrat na teden šli tudi k tedenskemu
bogoslužju. Pri tem ni treba, da se
držijo samo domače cerkve, k devetdnevnici lahko gredo tudi drugam
in v dneh, ko si lahko vzamejo čas.
VEROUK
je do petka še reden za vse razrede,
razen za 4., 5 in 6. r. v Kamnjah, ki v
sredo odpade. Vsi veroučenci vabljeni
k obisku devetdnevnice.
MOŽNOSTI ZA SVETO SPOVED
Priložnost za spoved med tednom
je še v četrtek in petek pred mašo.
Starši, poskrbite, da pred praznikom
otroci ne bodo ostali brez zakramenta sprave.
V sredo je spovedovanje v Logu pri
Vipavi od 9. do 12. in od 14. do 18.
ure.
V Križu možnost v ponedeljek od
16.30 do 18.00, v torek od 18.00
do 19.30, obakrat v samostanski
cerkvi.

Lepo je, če vpeljete navado blagoslova doma. Družina se zbere in gre
po hiši s kadilom in z blagoslovljeno
vodo ter sklene večer pri jaslicah.
V cerkvi bo na voljo tudi kadilo
z ogljem; prispevek (1,85 evra)
oddate kar v miloščino; na voljo je
tudi podobica z besedilom blagoslova družine na ta večer.
Vabljeni k polnočnici, ki je prva božična sveta maša. Letos bosta polnočni maši samo ob 22. in 24. uri v
Črničah in v Kamnjah. Naslednji dan
ni pouka, zato otroci pogumno pridite k polnočni in dnevni sveti maši.
Pred polnočnico tako v Črničah kot
v Kamnjah pridite v cerkev pol ure
prej, saj mladi v Kamnjah in birmanci v Črničah pred mašo pripravljajo kratko božičnico.
† DUHOVNIK BOGDAN BRIC
Umrl je duhovnik Bogdan Bric, upokojeni župnik iz sosednjega Oseka.
Priporočamo ga v molitev. Zadnje
slovo z mašo bo v ponedeljek ob
15. uri v župnijski cerkvi v Oseku.

JASLICE
v Kamnjah letos postavljate birmanci
skupaj s starši, v Črničah jih postavljate mladi iz Malovš. Birmanci, vzemite si čas za skupno delo v četrtek
po maši v Kamnjah.

RAZSTAVA JASLIC NA SVETI GORI
Na Sveti Gori je odprla vrata razstava jaslic. Letos so tam razstavljene
tudi lanske jaslice, ki so jih izdelali
prvoobhajanci v Kamnjah. Vabljeni k
ogledu.

OBHAJANJE SVETEGA
VEČERA
Sveti večer naj bo
drugačen od vseh
drugih večerov predvsem doma. Pravočasno opustite vse
drugo, pustite kaj
nedokončano in se v
začetku večera usedite k jaslicam. To
je čas za svetost družinske bližine,
tudi če je naporna.

zanimivosti:
URA V KAMENJSKEM ZVONIKU
Septembra 1987 je bila obnovljena
ura, ki je sedaj stara preko okr. 220
let. Od takrat je neprekinjeno tekla
24 let. 17. decembra 2011 smo
častitljivo napravo ustavili in v tem
tednu bo dokončano novo elektronsko bitje ure. Tri kamnite uteži
poganjajo številčnice in mehanizem
za bitje. Navijati jo je bilo potrebno

vsak dan, kar pomeni, da je bilo treba
pribl 8.800 krat prehoditi stopnice in z
navijanjem dvigniti uteži.
Vsa leta so to delo opravljali Miha Rijavec, Martin Rijavec in zadnjih deset
let Martin Rustja. Ob tem »zgodovinskem« dogodku se jim zahvaljujemo
za njihovo zvesto delo.
DELAVNICE MOLITVE
IN ŽIVLJENJA V ČRNIČAH
Po novem letu, v sredo 11. januarja se v Črničah začenjajo delavnice molitve in življenja za obe
župniji. Vsebina in vaje nas bodo
vodile v vedno globlji odnos z Bogom, ki te ljubi in si njegov ljubljeni otrok. Z njim
bomo postajali
vedno bolj svobodni in srečni.
Vsi, ki vas zanima, že sedaj vabljeni, da računate in da v vas dozori odločitev za 15
tedenskih srečanj ob sredah zvečer.
Več si lahko preberete na dmz.rkc.si.
ali 031 893 457 Delavnice bosta vodili
Magda Sever in Nataša Pintar.
Namenjen je vsem, mlajšim in starejšim, moškim in ženskam. Tistim,
ki si lažje vzamete čas in zlasti
tistim, ki imate zelo napeto vsakdanje življenje.
Ne gre le za teorijo ampak predvsem za izkušnjo.
»Da bi znali živeti,
se naučimo moliti«.

