Nameni svetih maš:
ponedeljek, 17. 1., KAMNJE ob 18.00
Anton Puščavnik,
za † Franca Vrtovca,
opat
Kamnje 46a
torek, 18. 1.,
Marjeta Ogrska,
devica

sreda, 19. 1.,
Makarij,
opat
četrtek, 20. 1.,
Fabjan in Boštjan,
mučenca

petek, 21. 1.,
Neža,
mučenka
sobota, 22. 1.,
Vincencij,
mučenec
23. 1.
3. NAVADNA
NEDELJA
Henrik, duhovnik

VRTOVIN ob 18.00
za †† Jožeta in Marijo
Mužina, Vrtovin 16a
SKRILJE ob 18.00
V čast Materi Božji,
p. n. Skrilje 67
KAMNJE ob 18.00
za †† starše Vodpopivec in
† Jožko Krašna, Kamnje 10
VRTOVIN ob 18.00
za † Jožefo Fevče,
Vrtovin 63
SKRILJE ob 8.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74
KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina,
Kamnje 44
KAMNJE ob 10.30
za † Ivanko Majnik,
Potoče 47a

št. 3/11
GOJAČE ob 18.00
za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, p. n. Gojače 37
ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožico, Edvarda in
Valentino, Črniče 96, p. n. Italija
MALOVŠE ob 18.00
za pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
ČRNIČE ob 18.00
za †† Marico in Alojza Ušaja,
p. n. Črniče 78a
RAVNE ob 18.00
30. dan za † Zofko Vidmar
ČRNIČE od 18.00
30. dan za † Jelko Černigoj,
ČRNIČE ob 9.00
30. dan za † Drago Pirjevec,
Gojače 17
za župnijo

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

Od torka dalje se bomo pri svetih mašah povezali s kristjani vseh
veroizpovedi v skupni molitvi. Že od leta 1908 nas vsako leto povezuje
molitvena osmina. Klic k edinosti letos prihaja iz Svete dežele, iz Jeruzalema, ki je sveto mesto judovstva, krščanstva in islama. Tam je po
binkoštih nastala Cerkev, skupna mati sedaj žal ločenih kristjanov. Današnji jeruzalemski kristjani, ki živo doživljajo razdeljenost, so pripravili
letošnjo osmino in zanjo izbrali glavno misel: »Bili so stanovitni v nauku apostolov in
v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42). V soboto bo v Ajdovščini
ob tednu edinosti ob 18.30 maša po vzhodnem ali bizantinskem obredu; maševal bo grkokatoliški duhovnik iz Bele krajine, oče Mihajlo Hardi iz Metlike; peli bodo
pevci ekumenskega zbora iz Novega Mesta. Vabljeni.
 Z a konec
SREČA – Prijateljici se srečata na ulici in prva navdušeno pripoveduje drugi: »Veš, moj mož je imel
neverjetno srečo. Pred tremi dnevi je sklenil nezgodno zavarovanje in že naslednji dan ga je povozil avto.«

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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
2. navadna nedelja , 16. januarja 2011
Tisti čas je
Janez Krstnik
zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in
je rekel: »Glejte, Jagnje
Božje, ki odjemlje greh
sveta. Ta je tisti, o katerem
sem rekel: Za menoj pride
mož, ki je pred menoj, kajti
bil je prej kakor jaz. In jaz
ga nisem poznal, vendar
sem zato prišel in krščujem
z vodo, da se on razodene
Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki
se je spuščal z neba kakor
golob in ostal nad njim. In
jaz ga nisem poznal; tisti,
ki me je poslal krščevat z
vodo, mi je rekel: ›Na kogar
boš videl prihajati Duha in
ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹
In videl sem in pričujem,
čujem,
da je ta Božji Sin.«
«
(Mt 31,13—17)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 8,23b; 9,1—3
2. berilo: 1 Kor 1,10 —13.17
17
evangelij: Mt 4,12—23

In videl sem in pričujem
So predavanja, na katerih dobiš veliko znanja,
domov greš obtežen z mislijo »Kako bom sedaj
vse to spravil v življenje?« In so predavanja, kjer
slišiš besede, a za besedami stoji življenje. Domov greš olajšan in potrjen, nosi te želja »Tudi
jaz hočem to živeti, tudi pri meni je mogoče …«
Današnji svet je poln učiteljev, manj je pričevalcev. A sam sem prepričan, da bodo razmere rodile vse več pričevalcev. Ljudje jih potrebujemo. Po naših krajih ne bi bilo teh lepih
cerkva in ne krščanske kulture, če ne bi bilo
ljudi, ki so podobno kot Janez Krstnik lahko
rekli »In videl sem in pričujem …«
Ko so kristjani prvih stoletji začeli Jezusa
oznanjati tedanjim visoko razvitim in Grkom,
so jim na tak ali drugačen način povedali: »Ne
moremo vam razložiti Jezusa Kristusa in naše
vere vanj. Nismo dovolj pametni. To vam lahko
le preprosto pokažemo.«
Po istem »postopku« bo vera v Jezusa Kristusa preživela in se množila danes, v tej kulturi. Danes se svet ne more prepričati. Mladi in
manj mladi so siti naukov, želijo videti. To je
tudi
tud najsodobnejši in glede na
razmere
najbolj »strokoven«
r
način vzgoje: vzgajati danes
pomeni »pokazati«. Danes
nekoga
ne moreš več prepričane
ti, da bo na primer šel v cerkev ali da bo živel po vrednotah
svetega
sveteg zakona, kaj šele, da bo

imel osebno vero v Jezusa Kristusa in
njegovo živo navzočnost v Cerkvi. Lahko mu le pokažeš. A ne že vnaprej z
željo, da bi drugega prepričal o svojem
prav. Najprej se nekaj premakne in se
zgodi čudež v tebi.
Vero lahko pokažeš najprej sebi. V
tem je vsa skrivnost pričevanja. Janez
Krstnik je to živel in ljudje so sami prišli. Apostoli so najprej živeli in Cerkev je
začela rasti. Sveti Frančišek je hotel to
neizmerno veselje sam živeti in bratje
so se kar pridružili. Janez Pavel II. je vse
pridobljeno znanje najprej hotel spraviti
v življenje pri sebi, in glej, mnogi so mu
sredi hlada 20. stoletja začeli slediti …
Koliko besed, koliko izrečenih misli
slišimo vsak dan, od ljudi, s televizije,
radia, iz časopisov. Kdaj pa se je zadnjič
kaj resničnega zgodilo v tebi? Začni pisati zgodbo svoje notranjosti, in videl
boš, koliko stvari se bo nepričakovano
premaknilo tudi v tvoji bližini in tvoji
okolici.

162. Kje obstaja edina Kristusova
Cerkev?
Edina Kristusova Cerkev kot ustanovljena in urejena družba na svetu obstaja
v katoliški Cerkvi, katero vodijo Petrov
naslednik in škofje, ki so v občestvu z
njim. Samo po njej je mogoče doseči
vso polnost zveličavnih sredstev, ker je
Gospod zaupal vse dobrine nove zaveze
samo zboru apostolov s Petrom na čelu.
163. Kako naj gledamo na nekatoliške kristjane?
V Cerkvah in cerkvenih skupnostih,
ki so se ločile od polnega občestva
s katoliško Cerkvijo, je mogoče najti
veliko prvin posvečenja in resnice. Vsi
ti darovi prihajajo od Kristusa in sami
po sebi kličejo h katoliški edinosti. Udje
teh Cerkva in skupnosti so utelešeni v
Kristusa po krstu: zato jih priznavamo
kot brate.
OBVESTILA:

KARITATIVNA DEJAVNOST
Od začetka adventa in
čez praznike je bilo več skupnih dobrodelnih dejanj. Veroučenci ste ob
KAJ POMENI?
adventnem koledarju otroci za otroke
v misijonih darovali: v župniji ČrniIZ KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE
če 170 €, v župniji Kamnje 285 €. V
161. Zakaj je Cerkev ena?
župniji Črniče ste koledniki za misiCerkev je ena, ker ima za izvor in vzor jone zbrali 1.050 €. Za sveče in preko
edinost enega samega Boga v Trojiskavtov pomoč družni ob betlehemski
ci oseb; za ustanovitelja in vladarja
luči smo v Kamnjah zbrali 412 €.
ima Jezusa Kristusa, ki vse zedinja v
V župniji Črniče smo od raznih darov,
eno ljudstvo in eno telo; za dušo ima
nabirk in zlasti nastopov mladih v ceSvetega Duha, ki zedinja vse vernike
lem letu zbrali in odposlali za misijov občestvu v Kristusu. Cerkev ima eno ne, Mivo in Karitas skupno 4.160 €.
samo vero, eno samo zakramentalno
V župniji Kamnje smo od septembra
življenje, eno samo apostolsko nasled- zbrali in odposlali za misijone in Kastvo, eno samo upanje in isto ljubezen. ritas skupno 1.078,84 €.
župnik

Omenimo tudi dobrodelno akcijo
bogoslovcev, ki so se odločili pomagati konkretni družini v stiski. Tako so
preko našega bogoslovca Blaža za družino v veliki potrebi iz Vipavske doline
darovali 690 €.
Otroški zbor v Črničah se je tudi odločil
pomagati konkretnemu človeku, v
sodelovanju z Mavrico so posvojili na
daljavo deklico Birtukan Wayo, rojeno
17. 12. 2005 v Odolli v Etiopiji. Je sirota brez očeta in živi z ostarelo mamo.
Vsak mesec zanjo darujejo po 1 € in
tudi molijo zanjo.
Veliko je še darov, ki jih namenjate
osebno. Vemo,
da je veliko
dobrih del,
ki niso nikjer
zapisana.
Objavljene
skupne akcije
so predvsem
spodbuda, da
ne pozabimo
na dobrodelno
stran življenja
po evangeliju. Pomemben je namen
in ljubezen, s katero darujemo tudi še
tako majhen dar.
Naj Gospod ob vseh darovih pomnoži
ljubezen v nas in v tistih, ki bodo darov
deležni.
STREŽNIKI
v župniji Kamnje imate srečanje v
soboto ob 17. uri v učilnici. Pridite,
da se naučimo nekaterih veščin in se
pozabavamo v kvizu. Na spletni strani
in v zakristiji imate nov seznam sodelovanja. Na razporedu je tudi sodelovanje vseh drugih pri bogoslužju.

VEROUK
je ta teden reden za vse skupine.
Na mladinskem srečanju se v Kamnjah spet dobimo v soboto ob 20.
uri v učilnici. Ob filmu bomo odprli
temo o zaljubljenosti in kaj lahko humor pove o zreli ljubezni. Povej naprej.
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki načrtujete krst
otroka, računajte na nedeljo, 27. februarja, v Črničah
in nedeljo, 6. marca, v Kamnjah. Skupna priprava za
krst prvega ali drugega otroka je 18.
in 25. januarja ter 1. februarja.
BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z obiskovanjem domov, v četrtek in v soboto
blagoslavljam v Kamnjah. Če sem kje
kogarkoli spregledal in želite obisk, kar
sporočite po telefonu ali e-pošti.
MOLITEV ZA PRVOOBHAJANCE
Še vabimo k molitveni podpori za
letošnje prvoobhajance
in njihove družine. V
času priprave se lahko s
prejemom podobice zavežete k molitvi za enega
od trinajstih pripravnikov.
Molitvena naveza marsikdaj naredi
tisto, česar kateheza sama ne zmore.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Avtobus se dobro polni, prijavljenih
nas je že 52 romarjev. Ob pisanju teh
vrstic sta torej samo še dve prosti mesti. Lepo ste se odzvali iz obeh župnij.
Lahko prinesete prijavnico in se tako
vpišete na čakalno listo, če bi kdo od
prijavljenih moral romanje odpovedati.

