Nameni svetih maš:
ponedeljek, 31. 1.,
Janez Bosko,
red. ustanovitelj

torek, 1. 2.,
Brigita Irska,
devica

sreda, 2. 2.,
JEZUSOVO
DAROVANJE,
SVEČNICA,

št. 5/11

KAMNJE ob 18.00
V zahvalo,
Kamnje 6a

GOJAČE ob 18.00
30. dan za † Anico Košuta,

VRTOVIN ob 18.00
za † Dragico Cigoj,
Vrtovin 61
KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Černigoj,
p. n. darovalcev

MALOVŠE ob 18.00
za † Franca in Vincencijo Cigoj,
Malovše 2
ČRNIČE ob 18.00
za †† Alojza in Marijo Koron,
p. n. Črniče

KAMNJE ob 18.00
za † Ivana Kočevarja,
Potoče 23
Pred mašo priložnost za
spoved, po maši kratko
češčenje Najsvetejšega
prvi petek, 4. 2.,
VRTOVIN ob 18.00
Andrej Corsini,
za † Milana Breclja
škof
Vrtovin 77
Od 17.40 pril. za spoved,
po maši kratko češčenje
Najsvetejšega.
prva sobota, 5. 2., SKRILJE ob 8.00
Agata,
za †† Kalin
mučenka
Skrilje 70c
Pred mašo pril. za spoved
in češčenje Najsvetejšega.
SKRILJE ob 7.45
6. 2.
za †† Silič in Lipičar
5. NAVADNA
Skrilje 7
NEDELJA
KAMNJE ob 10.30
Pavel Miki in
japonski mučenci za †† starše,
Potoče 49
četrtek, 3. 2.,
Blaž,
mučenec

ČRNIČE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

ČRNIČE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji, p. n. Črniče 29
Uro pred mašo spoved in
češčenje Najsvetejšega.
ČRNIČE ob 18.00
za † Bogdana Pikca,
p. n. Črniče 1a

ČRNIČE ob 9.00
za † Antona in Ivanko
Brankovič, p. n. Črniče 24
za župnijo

 Z a konec
ZIMSKO SPANJE – Medveda se odpravljata na zimsko spanje. Ko tako ležita v votlini in opazujeta
naravo, reče prvi: »Ima me, da bi enkrat ostal buden čez zimo.« »Zakaj pa?« »Zato, ker bi rad videl
tiste norce, ki listje obešajo nazaj na drevesa.«

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
4. navadna nedelja , 30. januarja 2011
»Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je
nebeško kraljestvo. Blagor
žalostnim, kajti potolaženi
bodo. Blagor krotkim, kajti
deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim
pravičnosti, kajti nasičeni
bodo. Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za
mir, kajti imenovani bodo
Božji sinovi. Blagor tistim,
ki so zaradi pravičnosti
preganjani, kajti njihovo je
nebeško kraljestvo. Blagor
vam, kadar vas bodo zaradi
mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas
lažnivo govorili.
Veselite in radujte se, kajti
vaše plačilo v nebesih je
veliko.«
(Mt 5,1—12a)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 58,7—10
2. berilo: 1 Kor 2,1 —5
evangelij: Mt 5,13—16

Življenje je globina in negotovost
Kako velika je skušnjava, da bi imeli moč,
vpliv, zaloge in prihranke za naprej … Skušnjavec nam jo skuša pritihotapiti v srce na razne
načine. Bolj ko smo napredovali v duhovnem
življenju, bolj so skušnjave izbrane, največkrat
spretno prikrite z nalepko dobrega namena.
Prav v teh dneh Jezusovi blagri zvenijo ob
misli na našo slovensko Cerkev. Bolj ko je njeno obličje zmaličeno, bolj je treba prositi za
dar, da jo lahko še bolj ljubimo. »Bog si je
izvolil tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da
bi osramotil to, kar je močno,« (1 Kor 1,27)
nam apostol narodov zakliče v berilu te nedelje. Tudi Cerkev je slabotna na mnoge načine.
Toda slabotno jo ne delajo vedno le zunanji
sovražniki. Slabotna je tudi zaradi popuščanja
skušnjavam od znotraj. In ko gre za denar, je
treba biti še toliko bolj previden, saj
hudič prav v tem gnezdu rad skoti
svoje mladiče.
Jezusov »blagor ubogim, žalostnim, krotkim …« vendarle ni
mišljen izključujoče, kot da nam
mora iti slabo. Dobro
se spomnim pogovora z znancem pred nekaj
meseci. Potožil je približno
takole: »Veš, zadnje čase
me postaja kar strah. Ugotavljam, da mi že leta gre dobro
v družini in drugje, nobenih

bolezni, nobenih konfliktov. Moji globoko verni prijatelji imajo vsi po vrsti
velike preizkušnje. Samo bojim se, kdaj
bo kaj narobe. Ali pa, da sem morda
v premajhnem prijateljstvu z Bogom.«
Zelo nevarno je, če Jezusove blagre razumemo le od zunaj. Ujamemo se lahko
v dve duhovni skrajnosti. Lahko si začnemo domišljati, da smo »kar fajn«, da
skrbimo za zdravo moralno ravnovesje,
nikomur ne želimo nič slabega … Na
drugi strani pa, da moramo kot kristjani biti nujno tepeni, preganjani in nositi
težki križ, sicer je že nekaj narobe.
Jezus pa je na tistem pobočju nad
Genezareškim jezerom z blagri želel doseči, da bi zaslutili nekaj tretjega, novega. Sam jih razumem kot: Blagor tistim,
ki so odkrili, da svojega življenja nimajo
povsem v rokah, in so kljub temu lahko
srečni. Ne le v večnosti, ampak že sedaj, na zemlji. Blagor tistim, ki ustvarjajo, pridobivajo, načrtujejo, garajo …,
vendar jim vsega tega ni več treba v
dlani stiskati, saj vedo, da so neskončno ljubljeni.
Da, veliko skrbi nas tare vsak dan.
Ob blagoslavljanju domov se srečujem
z mnogimi stiskami. Veliko negotovosti
ob izgubi dela, napredujoči bolezni, neurejenih odnosih, neizpolnjenih željah,
negotovi prihodnosti … Res vas vabim, da molite za domovino in za našo
Cerkev, da bi ta negotovi človek v njej
lahko prepoznal obraz Njega, ki ga neskončno ljubi. S pobočja gore blagrov
mu kaže pogled na Genezareško jezero: Življenje je globina in negotovost,
ne moreš imeti velike rezerve, le na odprtem morju si lahko srečen.
župnik

KAJ POMENI?
BOG JE LUČ – KAJ O BOŽJI
PREVIDNOSTI »URADNO« PRAVI
KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
55. V čem obstaja božja previdnost?
Božja previdnost obstaja v ukrepih
in posegih, s katerimi Bog vodi svoje
stvarstvo k poslednji popolnosti, h kateri
jih je poklical. Bog je suvereni gospodar
svojega načrta. Toda za njegovo uresničenje uporablja tudi sodelovanje svojih
ustvarjenih bitij. Hkrati daje svojim stvarem dostojanstvo, da same delujejo, da
so vzroki druge drugim.
56. Kako človek sodeluje z božjo
previdnostjo?
Bog daje človeku in tudi zahteva od
njega, spoštujoč pri tem seveda njegovo
svobodo, da sodeluje z njim s svojimi
dejanji, svojimi molitvami in celo s svojim trpljenjem.
57. Če je Bog v svoji previdnosti vsemogočen, zakaj tedaj obstaja zlo?
Na to boleče in skrivnostno vprašanje
more dati odgovor samo celota krščanske vere. Bog nikakor ni, niti neposredno
niti posredno, vzrok zla. Bog osvetljuje
skrivnost zla po svojem Sinu Jezusu
Kristusu, ki je umrl in vstal, da bi premagal veliko moralno zlo, ki je greh ljudi in
predstavlja korenino slehernega zla.
58. Zakaj Bog dopušča zlo?
Krščanska vera nam daje gotovost,
da Bog ne bi trpel zla, ko ne bi tudi iz
zla storil dobro. Bog je to že čudovito
uresničil ob Kristusovi smrti in vstajenju:
iz največjega moralnega zla, namreč iz
umora svojega Sina, je izvedel največjo
izmed dobrin, Kristusovo poveličanje in
naše odrešenje.

OBVESTILA:

Namen obiska je blagoslov, predvsem
pa vas želim čim bolje spoznati. Zato
GOSPODOVO DAROVANJE
bodimo preprosti, obisk naj ne bo
– SVEČNICA
nekaj obveznega, prisiljenega, ampak
Vabljeni k maši v obeh
popolnoma prosto, kdor želi. Ne delajžupnijskih cerkvah, kjer
te si nikakršnih skrbi s postrežbo ali s
bo, kot običajno, blagočimerkoli. Če imate, pripravite križ, dve
slov sveč.
sveči in blagoslovljeno vodo.
Skupnost katoliške mladi- Da me ob drugih obveznostih kje ne bi
ne je ob letošnjem prazni- predolgo čakali, sporočite po telefoku Gospodovega daronu ali po e-pošti in se bomo dogovovanja priskrbela sveče, ki spominjajo
rimo za čas obiska.
na leto krščanske dobrodelnosti in na
septembrsko srečanje mladih v Stični.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Z nakupom sveče po 1,50 € boste pri- Na praznični torek, 8. februarja, grespevali h kritju dela stroškov za pripra- mo skupaj na smučanje v Piancavallo
vo jubilejne 30. STIČNE MLADIH in k
ali Zoncolan. Prijavilo se vas je že 9. Če
podpori programov, ki mlade spodbubi šel še kdo, naj čim prej sporoči (lahko
jajo k prostovoljnemu sodelovanju.
kar po e-pošti), da sprejmemo odločitev,
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Vabljeni k zakramentu sprave in
češčenju Najsvetejšega, tudi mladi
in otroci. V Kamnjah in v Vrtovinu v
zimskem času samo kratko češčenje z
litanijami in blagoslovom.
OBISK BOLNIKOV
Prejemanje zakramentov je bilo v januarju združeno z blagoslovom domov.
Zato v župniji Kamnje to soboto razen
po dogovoru ne bom obhajal.
BLAGOSLOV DOMOV
V ŽUPNIJI ČRNIČE
V petek in soboto začnem z blagoslavljanjem v Gojačah. V petek od
9. ure dalje začnem od glavne ceste
navzgor proti cerkvi, večinoma tiste, ki
ste na delovni dan doma, popoldne in
v soboto ostale; zlasti mlade družine:
lepo je, če se dobimo, ko ste vsi ali
večina doma.

kako s prevozi in z vozovnicami.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Na čakalni listi vas je sedaj prijavljenih 21.
DAR NAMESTO CVETJA
Ob smrti matere Zmage Rustja iz Skrilj
so sosedje namesto cvetja in sveč darovali 100 € za cerkev v Skriljah.
Ob pogrebu pokojnega Vojka Bratina
ste na željo njegovih zbrali 558,68 € za
cerkev v Skriljah. Bog povrni svojcem in darovalcem!
Pred nami je:
RADIO PLAMEN – Župnija Črniče je
povabila in organizira predstavo komedije, ki jo izvajajo sodelavci na Radiu
Ognjišče. Zaradi prostora bo na željo
radia predstava za vso dekanijo v
dvorani škofijske gimnazije. Že sedaj
vabljeni in računajte na petkov večer,
18. februarja!

