Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 2.,
Valentin,
mučenec

torek, 15. 2.,
Klavdij,
duhovnik

št. 7/11

KAMNJE ob 18.00
za † Ivana Rustja,
Kamnje 55,
V dober namen, Kamnje 48
VRTOVIN ob 8.00
za †† Vekoslava
in Gabrijelo Čermelj,
Vrtovin 89
SKRILJE ob 18.00
30. dan za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

GOJAČE ob 18.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8
ČRNIČE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

Aleš,
spokornik

KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35

MALOVŠE ob 18.00
za †† sestrični Valerijo in
Milko ter vse ††,
p. n. Malovše 39
ČRNIČE ob 18.00
za †† Evgenijo in Leopolda
Lojka, p. n. Črniče 25

petek, 18. 2.,
Frančišek Clet,
mučenec

VRTOVIN ob 18.00
za †† Lozar,
Vrtovin 128

RAVNE ob 18.00
za † Danico Košuta in vse ††,
p. n. Ravne 9

sobota, 19. 2.,

SKRILJE ob 8.00
ČRNIČE ob 18.00
za †† brata Jožeta in Marjota za vse pokojne,
Valiča, Skrilje 25, 1. obl.
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sreda, 16. 2.,
Julijana,
mučenka

četrtek, 17. 2.,

Konrad,
redovnik

20. 2.
7. NAVADNA
NEDELJA
Leon Sicilski,
škof

KAMNJE ob 7.45
za † Vinka Kravosa
Kamnje 60
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a

ČRNIČE ob 9.00
za † duhovnika Janka
Krkoča, p. n. sorodnikov
za župnijo

 Z a konec

KRAJA – Na policijski postaji sredi noči zazvoni telefon: »Policija, pomagajte! V avto so mi vdrli in
pokradli vse: volan, zavore, prestavno ročico, pedala, radio, armaturno ploščo, vse!« »Od kod kličete?«
vpraša telefonistka, zapiše in obljubi: »Takoj bom poslala patruljo.« Čez nekaj trenutkov spet zazvoni:
»Sem tisti od prej! Ni vam treba hoditi! Zmotil sem se in se usedel na zadnji sedež!«

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
6. navadna nedelja , 13. februarja 2011
Slišali ste, da
je bilo starim
rečeno: »Ne
ubijaj! Kdor pa koga ubije,
pride pred sodišče.« Jaz pa
vam pravim: Vsak, kdor se
jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče.
Kdor pa reče bratu »tepec«,
zasluži, da pride pred veliki zbor; in kdor mu reče
»norec«, zasluži, da pride
v peklenski ogenj! Če torej
prineseš svoj dar k oltarju in
se tam spomniš, da ima tvoj
brat kaj proti tebi, pusti dar
tam pred oltarjem, pojdi in
se najprej spravi z bratom,
potem pa se vrni in daruj
svoj dar. Spravi se hitro s
svojim nasprotnikom,
dokler si z njim še na
poti, da te nasprotnik
ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, da te
vrže v ječo.
Resnično, povem ti:
Ne prideš od tam, dokler
ne plačaš vse do zadnjega novčiča. (Mt 5,21—26)
Odlomki Božje besede na
naslednjo nedeljo:
1. berilo: 3 Mz 19,1—2.17—18
2. berilo: 1 Kor 3,16—23
evangelij: Mt 5,38—48

Koga iščem?
K nekemu župniku je prišel na obisk svet
mož. Že nekaj let se nista videla. Sedla sta v
avto in župnik je gosta peljal po župniji. Vmes
mu je pripovedoval, kako imajo vse urejeno,
koliko skupin se redno srečuje, kakšen red vlada pri verouku, bogoslužju, koliko dobrodelnih
akcij so že izpeljali. S ponosom mu je povedal,
koliko ljudi se redno zbira pri molitvi in nedeljski
sveti maši. Tudi župljani, ki sta jih srečala, so
mu vneto pripovedovali, kaj vse imajo v župniji.
Zvečer sta se utrujena vrnila v župnišče. Ko
je sveti mož prišel do besede, je navdušenemu
župniku dejal: »Pri vas je vse tako popolno. Ali
za Kristusa sploh še kaj ostane?«
Župnik se je zamislil. Prvič v življenju se je
vprašal, koga pravzaprav išče: sebe ali Boga …
Jezusova beseda: »Če torej prineseš svoj dar
k oltarju in se tam spomniš, da ima
tvoj brat kaj proti tebi …« je jasna.
On dobro ve, k čemu smo ljudje nagnjeni. Ko prinašamo svoj dar Bogu,
začnemo kaj hitro iskati sebe. Pred
Bogom bi se radi odkupili, si naredili
zalogo dobrih del. In vendar Bog želi
in pričakuje le eno, da bi iskali in našli
Njega samega. Človeka na tem svetu
lahko osreči le odnos. In če najdemo
Boga že na zemlji, potem se bodo
čisto drugače sproščali tudi odnosi
do sočloveka, najbližjega, soseda,
sodelavca, sošolca, sorodnika …

Če se ustavljamo le ob zapovedih, če
samo merimo in se primerjamo z drugimi, potem smo zgrešili namen zapovedi. Podobni smo otroku, ki so mu prinesli darilo, on pa vidi samo v škatlo.
Dobro poznamo zgodbe in podobe
sv. Petra, ki pri nebeških vratih gleda v
knjigo, koliko je v njej zapisanih dobrih
del. Postava, torej zapovedi, so počasi
postale pomembnejše kot njihov namen. Če smo torej celo pri Božjih zapovedih začeli iskati sebe in ne Boga,
smo na napačni poti. Lahko imamo vse
»urejeno«, lahko imamo »kaj pokazati«,
toda na oni strani groba se bo pokazalo
nekaj drugega: koliko smo pustili Bogu,
da je vstopil in deloval v našem življenju. Cilj življenja je postati pobožen, to
je tak, kakršnega si me želi Bog. Toda
veliko »pobožnih« ljudi bo tam ugotovilo, da so zgrešili smisel. Niso se pustili
oblikovati, ampak so sami zidali duhovni
grad v oblakih. Vse, kar je na tem svetu
pozunanjeno, bo tam čez postalo zgolj
oblak, brez trdnosti, brez temelja. Na
tej strani groba se tolikokrat zapletemo
v zanko zunanjosti, na oni strani pa se
bo dokončno razodela notranjost.
župnik

radia Ognjišče. Predstava je lahko tudi
spodbuda, da se kdo odloči postati njihov prijatelj in podpornik. Velik dar za
našo domovino je, da se je ta radijska
družina spletla v trdno mrežo. Sloveniji
prinaša veliko dobrega.
Vabljeni v
dvorano
škofijske
gimnazije
v Vipavi v
petek ob
19. uri.
BLAGOSLOV DOMOV
Z obiskovanjem domov sem prišel do
Črnič. V petek in soboto začnem
blagoslavljati od številke 1 dalje po
Črničah, prvi dan tiste, ki ste doma,
v soboto tiste, ki ste med tednom po
šolah in službah. Pošljite e-pošto ali
pokličite po telefonu, če želite, da se
dogovorimo, kateri del dneva pridem in
se ne bomo predolgo čakali.
P. CHRISTIAN GOSTEČNIK ZA STARŠE
V soboto ob 19. uri bo v škofijski
gimnaziji v Vipavi predaval p. Christian
Gostečnik za starše z naslovom »Zakaj starši otrokom ne pustimo odrasti?« Starši in drugi, lepo vabljeni!

NOČNO SMUČANJE NA SVETIH VIŠARJAH
V torek smo doživeli lepo druženje na
RADIO PLAMEN
soncu in snegu. V torek, 15. februarGLASOVI IN OBRAZI Z
ja, gremo na nočno smuko (od 20. do
RADIA OGNJIŠČE MED NAMI V ŽIVO
23. ure) na Svete Višarje. Tokrat ne bo
Sodelavci na radiu Ognjišče so
avtobusa, skupinskih kart in zavarovamed seboj zgledno povezani in polni
nja, gremo kar z avtomobili ali kveustvarjalnosti. Ob njihovi komediji »Račjemu s kombijem. Lahko se prijavite
dio plamen« se bomo od srca nasmeinformativno, da se dogovorimo za
jali. Hkrati bomo v živo videli in slišali
prevoz. Odhod ob 18. uri.
ljudi, ki bogatijo vsakdanji program

DRAMSKI IGRALEC GREGOR ČUŠIN
MED NAMI
Ker so sobote
za marsikoga
precej zasedene,
vabljeni, da si že
sedaj v koledar
zaznamujete soboto, 5. marca. Med
nas bo prišel dramski igralec Gregor
Čušin. Ob 16.30 bo v imel Kamnjah
SREČANJE ZA BRALCE iz obeh župnij.
Ob tej priložnosti vabljeni tudi novi
bralci. Ob 18. uri bo skupaj z družino
pričeval pri sveti maši, ob 19. uri pa bo
imel po Sloveniji zelo popularno predstavo, svojo monokomedijo Evangelij po Čušinu.

RAZLAGA SVETEGA PISMA V VIPAVSKEM KRIŽU
Vsako soboto ob 20. uri je v samostanski kapeli v Vipavskem Križu zelo
otipljiva, duhovna in življenjska razlaga odlomkov svetega pisma. Vodi jo
postulant Boštjan Hari. Lepo vabljeni k
dobri duhovni hrani.

NOVA ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN
Dočakali smo novo spletno stran naših dveh župnij. Najdete jih na naslovih www.crnice.si in na že znanem
naslovu www.kamnje.net.

Vsaka župnija ima svojo »glavo« in nekatere posebej postavljene
elemente. Sprotna oznanila in druga obvestila so lahko skupna ali
posebna za župnijo. Glava posamezne župnije se odpre glede na
naslov, s katerim vstopite na stran. Strani je izdelal Marko Baša, ki
se je tako oblikovno kot tehnično zelo potrudil.
Kaj je namen župnijskih spletnih strani?
Najprej so dragocen pripomoček za obveščanje v času, ko živimo
zelo hitro in si težko zapomnimo vse potrebne informacije.
Poleg tega nas lahko spletne strani tudi povezujejo. Že sedaj vse vabim k
sodelovanju. Vsebine boste lahko dodajali in urejali tudi sodelavci, saj je stran
zastavljena »aktivno«, to pomeni, da jo je mogoče z dostopnim geslom urejati
neposredno prek brskalnika.
Zelo dobrodošli bodo vaše pobude, prispevki, foto utrinki. Računalnik in splet je
le orodje, namenjeno, da služi nam, in ne, da mi služimo njemu.

