ponedeljek, 23. 12., KAMNJE ob 18.30
b. devetdnevnica
za †† Batagelj,
Janez Kancij,
Kamnje 37
duhovnik

torek, 24. 12.,
sveti večer
Adam in Eva,
prastarši

sreda, 25. 12.,
BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO

četrtek, 26. 12.,
Štefan,
diakon, mučenec
Dan samostojnosti

KAMNJE ob 15.00
pogrebna za † Jolando
Pegan-Bizjak, Potoče 57

GOJAČE ob 18.00
za † Jožefa in Amalijo Rebek,
p. n. Gojače 45
ČRNIČE ob 8.00
po namenu

SKRILJE ob 16.30
ČRNIČE ob 24.00
za † Jožefa Kravosa, Skrilje 9 za † duhovnika Filipa Terčelja
in †† iz družine,
KAMNJE ob 24.00
p. n. Ravne 10a
za †† Slavka in Jelico
Čermelj, Vrtovin 89
KAMNJE ob 7.45
za †† sestri Zofijo Cingerle in
ČRNIČE ob 9.00
Milko Rovtar, Vrtovin 127
za žive in †† župljane
KAMNJE ob 10.30
za † Darka Valiča,
Skrilje 2
KAMNJE ob 9.00
ČRNIČE ob 9.00
za †† Kompara,
za †† Rudolfa in Frančiško
Kamnje 17
Podgornik, p. n. Črniče 12

petek, 27. 12.,
Janez, apostol
in evangelist

VRTOVIN ob 18.30
po namenu,
Vrtovin 71b

RAVNE ob 18.00
za † Jožefo in †† Peršič,
p. n. Ravne 6

sobota, 28. 12.,
nedolžni otroci,
mučenci

KAMNJE ob 18.30
za † Vero Bratina,
Kamnje 33a
blagoslov otrok

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marijo in Kazimirja
Bavca, p. n.

29. 12.

NEDELJA
SVETE DRUŽINE
Tomaž Becket,
škof, mučenec

KAMNJE ob 7.45
za † Jožeta Copiča,
Vrtovin 127a
KAMNJE ob 10.30
za župnijo in zakonske
jubilante
praznovanje zakonskih
jubilantov

ČRNIČE ob 9.00
za † Edvarda Brankoviča,
8. dan
za mlade družine
blagoslov otrok,
blagoslov kolednikov

 Za konec
PRI VEROUKU – "No otroci, kakšen greh je storil Adam?" Jure izstreli: "Jedel je od prepovedanega
drevesa." "Dobro, Jure! In kako je bil zato kaznovan?" "Ja, moral se je poročiti z Evo."
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

četrta adventna nedelja

22. 12. 2013
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Tiste
dni
je od
cesarja Avgusta izšlo
povelje, naj se popiše ves svet. To je
bilo prvo popisovanje, in sicer v času,
ko je bil Kvirinij
cesarski namestnik
v Siriji. In vsi so
se hodili popisovat,
vsak v svoj rodni
kraj. Tudi Jožef je
šel iz Galileje, iz
mesta Nazareta, v
Judejo, v Davidovo
mesto, ki se imenuje Betlehem, ker
je bil iz Davidove
hiše in rodovine,
da bi se popisal z
Marijo, svojo zaročenko, ki je bila
noseča. Ko sta bila
tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi
rodila. In rodila je
sina, prvorojenca,
ga povila in položila v jasli, ker v
prenočišču zanju
ni bilo prostora.
(Lk 2,1–7)
Odlomki Božje besede
na nedeljo Svete družine:
1. berilo: Sir 3,2–6
2. berilo Kol 3,12–21
evangelij: Mt 2,13–15.19–23

Sredi količine
Spomnim se, kako sva pred leti kramljala z nekim možem. Redno je spremljal poročila, vneto sledil političnemu
dogajanju. »Sedaj smo končno prišli do tako premišljene
mednarodne povezave, da preprečimo kakšno novo vojno. Še več, tehnika nam je zbližala razdalje in bomo lahko
končno obvladali trg, proizvodnjo in potrebe ljudi.«
Ne le ta mož, vsi smo po malem verjeli v »količinski«
napredek. Tudi cesar Avgust je napovedal količinsko štetje
sveta. Za polnočnico pri bogoslužju vedno beremo Matejevo poročilo o Kristusovem rojstvu. Začne se s popisovanjem. Namenoma našteva mnoge tedanje veljake. Tudi
danes se vrstijo takšna in drugačna popisovanja. Vsak dan
nam kažejo tiste, ki odločajo in imajo vpliv. In »opolnoči«
prideta skupaj dve zgodovini: zunanja in resnična. Kristus
se hoče roditi ponoči, da bi vendar lahko verjeli, da Bog v
ozadju vsega pelje tudi svojo zgodovino. Začel je in vedno
začenja v skritosti, da ne bi nasedli videzu. Kristjani so po
veliki noči hoteli praznovati tudi božič in s tem pokazati svetu, da je resničnejša tista zgodovina, ki se na zunaj ne vidi.
Iz srca voščim vsakemu od vas, da bi se ob letošnjem
božiču ne bali moči ali slepe usode današnjega zunanjega
sveta. Tudi cesar Avgust se je imel za Boga. Mislil je, da bo
obvladal ves svet. In Bog je vstopil prav v njegovo popisovanje. Voščim vam, da bi mogli videti in občutiti, kako tudi
danes Bog tiho in zanesljivo vstopa v današnje količinsko
gledanje na svet.
Bog dopušča, da mogočneži preštevajo male ljudi. In ne vedo, da tudi s
tem že izpolnjujejo Božji načrt.
Avgust ni vedel,
da je s svojim
popisom omogočil, da se je izpolnila prerokba.

Tudi danes se med sabo srečujeta količinski svet in notranji Božji kakovostni
svet. In to srečanje je boleče. Vsi ga
občutimo. Ta dva svetova nosimo tudi
sami v svojem srcu. Zato občutimo boj.
Želim vam, da bi vam Bog po veri podaril vedno bolj prečiščene duhovne
oči. Da bi danes sredi megle in teme
mogli videti, kako Bog prihaja in deluje. On, ki se zmore narediti majhnega,
bo uporabil moč vplivnežev, da se izpolnijo ljubeči Božji načrti.
Nekje na skritem, sredi kamnitega in
količinskega sveta, je otrok, ki je deležen človeške topline. "Našli boste dete,
v plenice povito in položeno v jasli."
Nekje na skritem je tudi tvoje osebno
življenje. Morda misliš, da si premajhen, da bi se Bog ukvarjal s teboj?
Verjemi, da ima Bog tudi s teboj načrt.
Verjemi, da mu ni težko priti v kamnito
in hladno »usodo«. Tudi on potrebuje
samo toplino in bližino. Potrebuje tebe,
da ga poviješ, sprejmeš. Skupaj s tabo
želi poviti še enega: tistega ranjenega
otroka, ki ga iz otroštva nosiš s seboj.
Tudi tvoja zgodovina ni količinska. Tvoje življenje ni seštevek. Tudi v ozadju
tvoje zgodbe Bog vodi še drugo zgodovino. Odločitev, na koga boš naslonil
svoje življenje, pa je v tvojih rokah.
Blagoslovljene praznike vam vošči
tudi g. Aleksander Lestan.
župnik

Obvestila:
BOŽIČNA ZGODBA
Danes vabljeni v Vipavski Križ ob 18.
uri. Spremljali bomo božično zgodbo
in se vanjo lahko tudi vključili po ulicah
srednjeveškega mesteca. Končala se bo
z odprtjem jaslic iz naše okolice. Razstava v domu krajanov in jaslice na prostem bodo na ogled do 6. januarja.

OBHAJANJE SVETEGA VEČERA
Ne dovolimo si ukrasti svetega
večera doma. Tudi če je težko
priti in zdržati skupaj, pustimo
vse drugo in preprosto bodimo tudi v temi vsaj nekaj časa
in vsaj v skromni molitvi. Težak je samo prvi korak ...
Zlasti otroci naj doživijo svetost tega večera, že ko se stemni. Lepo
je, če držite ali vpeljete navado kajenja,
blagoslova doma. Vabljeni k polnočnici,
tudi letos v obeh župnijah ob 24.00. V
Kamnjah bo pred polnočjo kratka božičnica, pri kateri bo prepeval moški pevski
zbor Vinograd iz Vrtovina, zato vabljeni,
da pridete 15 minut prej.
BLAGOSLOV OTROK
Na nedolžne otroke bo maša v Kamnjah in pri njej blagoslov otrok, v Črničah pa pri maši na nedeljo Svete
družine. Jezus kliče tudi danes: »Pustite
male k meni.«
ZAKONSKI JUBILANTI
V nedeljo bomo v Kamnjah
praznovali okrogle obletnice porok. Župnijska karitas vabi vse pare, ki letos
obhajate 10, 20, 25, 30, 40, 50 ali več
let zakonskega življenja. Dobimo se pri
maši ob 10.30 in nato na druženju v
župnijski dvorani. Vabljeni in povejte tudi
tistim, za katere ne vemo in niste ali niso
dobili vabila. Več informacij Stanko Rovtar 031 249 202.
BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu začnem blagoslavljati domove v župniji Kamnje, kot običajno v
spodnjem delu Vrtovina po številkah. V
četrtek bom lahko samo dopoldne od
10. do 12. ure, v petek in soboto ves
dan, v nedeljo popoldan.
Po e-pošti ali telefonu se lahko dogovorimo za čas, če imate zlasti mlade družine
druge obveznosti in načrte in se tako lažje dobimo, ko ste vsi ali v večini doma.
Poleg blagoslova so za duhovnika ti obiski dragocen čas, ko je v stiku z župljani
tam, kjer živite. Če bom pomotoma koga

izpustil ali če vas ob načrtovanem prihodu ne bo doma in želite obisk, mi to,
prosim, sporočite.
FATIMSKA ROMARICA, MOLITVENE SKUPINE
Kip Marije romarice iz Fatime potuje po
župniji Črniče. Nevsiljivo povabite sosede, znance, poskrbite, da se na enem
kraju ne zadržuje preveč in da se pokličete, dogovorite.
Molitvene skupne po vaseh marsikje
kljub mrazu še vztrajate. Potreba po
molitvi je velika! Vabljeni da se jim pridružite in si odpočijete srce v preprosti
tedenski skupni molitvi v cerkvi.

KONCERT V VRTOVINU
Društvo Ortaona Vrtovin in MPZ Vinograd Vrtovin pripravljata božični koncert
v četrtek, 26. 12. ob 18. uri v vrtovinski cerkvi. Nastopajo: MPZ Naše Batuje,
MPZ Kras Opatje selo in domači MPZ Vinograd. Lepo vabljeni!
GREGOR ČUŠIN
Predstava Vera levega razbojnika je drugačna od vseh dosedanjih, zelo nagovarja. Vabljeni v dvorano KS Šempas v
četrtek, 26. 12., ob 19. uri.
Isti dan bo na Colu predstava Evangelij
po Čušinu ob 17. uri v telovadnici.

VEROUKA
v tem in naslednjem tednu ni, začne se
spet po prazniku sv. treh kraljev. Na ta
praznik otroci prinesete k maši darove,
ki jih zbirate z adventnimi odpovedmi za
lačne otroke v misijonih. Tudi mladinskega srečanja v tem času ni.

HVALA
vsem, ki ste po vseh cerkvah
postavili jaslice in okrasili prostor. Hvala
vsem, ki darujete čas za lepo petje, pritrkovanje, mežnarjenje, streženje in celotno bogoslužje! Hvala vsem, ki skrbite
za lepoto in urejenost cerkva!

BIRMANCI
Med počitnicami se potrudite za obiskovanje in spoznavanje starejših in bolnih
v župniji. Izkoristite te dni tudi še za podrobne žive informacije o znamenjih in
kapelicah po naših vaseh.

HVALA ZA BERO
Z g. Aleksandrom Lestanom se lepo zahvaljujeva vsem, ki ste tudi letos darovali
bero in vse druge dobrote. Naj vam Bog
zlasti v teh težjih časih milostno povrne
tam, kjer najbolj potrebujete blagoslova!
Hvala tudi za podporo mežnarjem, ki redno
skrbijo za zvonjenje in pripravo bogoslužja.

KOLEDNIKI
Na nedeljo Svete družine bo pri maši v
Črničah blagoslov kolednikov. Povabite se
med seboj in pojdite na pot po domovih za
otroke v misijonih in za veselje tudi mnogih osamljenih sredi med nami. Vabljeni
vsi otroci! Starši, bodite jim v podporo.
OFER ZA OBNOVO SVETEGA PAVLA
Letošnji ofer na božični dan v Kamnjah
in Črničah bo v celoti namenjen za kritje
stroškov z obnovo cerkve svetega Pavla; dela gredo po zaslugi vaše velikodušnosti počasi h koncu.
KATEHUMENAT
Tisti, ki bi se želeli poglobiti v veri in prejeti zakramente uvajanja, lahko poveste
svojo željo in se pridružite pripravi v sosednjih Batujah. Več informacij dobite pri
župniku ali pri voditelju na tel. 366-60-38.

VERSKI TISK
Naročnino poravnajte do konca januarja; lahko pa plačate pozneje v obrokih,
vendar to čim prej sporočite. Ognjišče
27,50 €; Družina 93,60 €; Beseda med
nami 20,40€; Božje okolje 26,40€; Magnificat 55,80€ …
ROMANJE V RIM
Po veliki noči bomo, če napolnimo avtobus, poromali na
grobove apostolov in na grob
tedaj že svetega Janeza Pavla
II. v Rim. Štiridnevno romanje
je predvideno od 1. do 4. maja (rezervna možnost od 30. 4. do 3. 5.), takoj
po razglasitvi. Več informacij in cena bo
morda znana že naslednji teden.

