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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 9. 1.,
Marija Terezija od
Jezusa, redovnica

KAMNJE ob 18.30
za † Vero Bratina,
Kamnje 33a, 8. dan

GOJAČE ob 18.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

torek, 10. 1.,

VRTOVIN ob 18.30
za vse ††, Vrtovin 48

ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, Črniče 25

sreda, 11. 1.,
Pavlin Oglejski,
škof

SKRILJE ob 18.30
za † Luigino Valič,
Skrilje 2

MALOVŠE ob 18.00
za †† Ladislava in Lidijo Cigoj,
p. n. hčerke Pavle

četrtek, 12. 1.,
Tatjana,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
po namenu,
Kamnje 6a

ČRNIČE ob 18.00
za †† Miloša
in starše Kukanja,
p. n. Črniče 29

petek, 13. 1.,
Veronika Milanska,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za †† Jožefa in Ivano
Brecelj, Vrtovin 66

RAVNE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sobota, 14. 1.,
Oton, prior
v Jurkloštru

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji,
po namenu, Skrilje 67

ČRNIČE ob 18.00
za †† Leban, Črniče 96,
p. n. Italija

15. 1.
2. NEDELJA
MED LETOM
Pavel,
puščavnik

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina,
Potoče 8

Gregor Niški,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Ivanko
Brankovič, Črniče 10
za župnijo



Oče tudi poslal, da bi izpolnil svoje poslanstvo.
Na življenjsko pot jim izročate Sveto pismo. To je znamenje, da jih izročate v varstvo Njega, ki želi biti svetilka na njihovi poti.
V knjige ste napisali svoja posvetila. Morda jih bodo vzeli v roke nekoč,
ko boste sami že v večnosti in jim bo dragocen spomin na vas.
Naj Gospod obilno oplemeniti vaše želje in vsa prizadevanja.
Vam, birmancem, naj podari veliko duhovnega poguma, da boste z močjo Svetega Duha šli v boj, ki ga prinaša življenje.

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
nedelja Jezusovega krsta, 8. januarja 2012
Tisti čas
je Janez
oznanjal:
»Za menoj pride
močnejši od mene in
jaz nisem vreden, da
bi se sklonil pred njim
in mu odvezal jermen
njegovih sandal. Jaz
sem vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil s
Svetim Duhom.«
Tiste dni je prišel
Jezus iz Nazareta v
Galileji in Janez ga je
krstil v Jordanu. Brž
ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa
odprta in Duha, ki se je
spuščal nadenj kakor
golob.
In zaslišal se je glas
iz nebes: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.«
(Mr 1,7—11)

 Za konec
NASMEH – »O, mlada gospodična. Kadar vas vidim, kako se smejite, vas želim povabiti k sebi.«
»Ste samski?« »Ne, zobozdravnik sem.«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Sam 3,3–10.19
2. berilo 1 Kor 6,13–20
evangelij: Jn 1,35–42

Odhod v življenje
Otroštvo je kratko. Prav zato je kratek tudi
božični čas. Odrasli Jezus že stopa v reko,
v življenje, v skušnjave, boje, poslanstvo ...
Toda čeprav hitro mine, je doba otroštva in
mladosti silno pomembna. Odskočna deska za
življenje se mora začeti graditi že zelo zgodaj.
V otroštvu se zbira energija za »odskok«.
Na nedeljo Jezusovega krsta starši v obeh
župnijah v roke letošnjih birmancev simbolično izročate Sveto pismo. Do trenutka krsta
v Jordanu je bil Jezus še »pri mami«. Sedaj
se začenja poslanstvo. Starši otrok ne morete obvarovati pred neljubimi potmi. Lahko
jih samo pripravite in čim prej pošljete v boj.
Dogodek ob reki Jordan je bil mejnik. V življenju so silno pomembni prehodi, mejniki,
začetki ... Jezus hoče tudi na zunaj pokazati,
da je potrebno življenje »zagrabiti« z obema
rokama. Treba se je odločiti, treba je zajadrati. Prerezati je potrebno popkovino in se
odpraviti v neznano. Mnogi mladi bi danes
šli kar v »znano«. Vendar če hočeš hoditi po
vnaprej (po svoji predstavi) preračunani poti,
ne moreš zajadrati.
Lahko ostaneš le na
obali, kjer se zdi, da je
najbolj varno.
Pod kožo svobodnih zvez mladih se
skriva velik strah pred

življenjem. Večina tega strahu ne
prizna, vendar se ga ne da zanikati. Življenje ni od danes! Mejniki so bili in bodo vedno potrebni.
Mladi so siti takih in drugačnih
načel. Potrebujejo predvsem nekoga, osebo. Zato naj bo tudi molitev za letošnje birmance osebna. Vabljeni, da stkete nevidne
vezi molitve z enim od letošnjih
birmancev. Več kot bo vezi, manj
bo strahu.
Ko mlad človek čustveno odhaja od doma, se pokaže, koliko
smo odrasli duhovno zreli. Lahko
smo obremenjeni le s tem, kako
bi jih zadržali v cerkvi, v veri, v
dobrem. Lahko pa jim pomagamo, da bodo iz otroške vere zares
odšli v odraslo vero. Potem bodo
tudi maša in zakramenti dobili
nov pomen.
Boleče rezanje, odpoved in odskok so potrebni, da bi lahko zajeli vzgonsko moč Duha. Otrok je
staršem dan »v najem«, ustvarjen pa za jadranje.
župnik

Obvestila:
VEROUČENCI
V tem tednu je verouk za vse skupine,
razen za birmance, ki nimate rednega
verouka, dobite pa se skupini v Kamnjah
in Vrtovinu.
PREDSTAVITEV BIRMANCEV
Vabljeni, da pridete po podobico in se s tem zavežete, da
boste v času do birme molili
za enega od birmancev in
njegovo družino.

JAZ,
__________
BOM V ČASU
PRIPRAVE NA BIRMO
VSAK DAN
MOLIL(A) ZA
__________

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Uvodno srečanje v sredo ob 19. uri v
učilnici župnijskega doma v Črničah.
Dragocena
priložnost,
ki jo velja
izkoristiti.
Sredin večer
bo prinesel sprostitev, notranjo umiritev
in odkrivanje ODNOSA z živim Bogom. Ne
gre samo za teorijo, ampak predvsem za
izkušnjo. Več najdete na spletni strani.
Mnogi so že povedali, kako jim je prav odkritje molitve v teh delavnicah pomagalo,
da so se drugače spopadli z divjim vsakdanjim ritmom službe in drugih obveznosti.
Zato so delavnice zelo primerne za starše.
Res si je težko izboriti čas, vendar se obrestuje. Delavnice bosta vodili Magda Sever
in Nataša Pintar.
MAVRIČNA SKUPINA
bo imela srečanje v ponedeljek ob 17. uri.

v soboto v škofijski gimnaziji ob 9.
uri. Zaradi števila se čim prej prijavite,
povejte pri verouku ali po telefonu.
ZAHVALA - LUČ MIRU
V imenu skavtov naše dekanije hvala
vsem, ki ste ob delitvi luči miru darovali
za varno hišo in za elektronsko protezo
fantu, ki je ostal brez nog.

STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Računajte na srečanje 16. januarja (Črniče)
in 19. januarja (Kamnje), da se dogovorimo
za datum obhajila in domače kateheze.

KANDIDATI ZA BIRMO
V KAMNJAH:

KANDIDATI ZA BIRMO
V ČRNIČAH:

Janko Capuder, Vrtovin 78a
Jasmina Črmelj, Vrtovin 94

Timotej Bavec, Črniče 69g
Klara Cigoj, Malovše 37

Manca Feuče , Vrtovin 37a
Patrik Komel, Potoče 22

Jaka Komac, Gojače 3c

Matjaž Konjedic, Vrtovin 65
Ajda Lemut, Potoče 41
David Lozar, Vrtovin 107
Matija Lozar, Vrtovin 117
Žan Lozar, Skrilje 71b

ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje 2. zakonske skupine je v četrtek
ob 19.30 v Kamnjah.

Dani Nevreden, Vrtovin 120
Elizabeta Petrovčič, Kamnje 37
Katja Pirjevec, Vrtovin 74c
Jure Rijavec, Kamnje 29
Špela Rustja, Skrilje 72a

SREČANJE KOLEDNIKOV
Pohvale vsem kolednikom v župniji Črniče, ki ste v božičnem času obiskovali
družine. Za misijone ste v
župniji zbrali 1.160 €. Naj
koristi mnogim vrstnikom v
misijonih!
Vabljeni na srečanje kolednikov iz vse Primorske,

Gašper Bovcon, Ravne 10c

Sanja Črmelj, Vrtovin 13b
Matic Ferjančič, Vrtovin 29a

PRIPRAVA NA ZAKON
še vedno lahko ujamete »zadnji vlak«
priprave, ki se začne danes, 8. januarja,
ob 16. uri v Marijini dvorani
ob cerkvi v Šturjah.

MEŠANI PEVSKI ZBOR V KAMNJAH
Redne vaje bodo v petek ob 20. uri.

BLAGOSLAVLJANJE DOMOV
Nadaljeval bom lahko šele v petek popoldne in v soboto v Potočah, v petek od št
13. V nedeljo popoldne začnem v Skriljah.

Andrej Možina, Skrilje 83
Maj Peter Pahor, Skrilje 71a
Nejc Pahor, Skrilje 53a

Teja Škvarč, Vrtovin 47a

G. škof bo podelil zakrament
sv. birme v Črničah v soboto, 12.
maja, dopoldan in v Kamnjah v
nedeljo, 13. maja, dopoldan.

Špela Herak, Črniče 17
Hana Krapež, Črniče 70a
Tilen Peršič, Gojače 7
Kaja Pikec, Črniče 106
Erik Scolaro, Črniče 69d
Klemen Slejko, Ravne 24
Nik Slejko, Ravne 33

IZROČITEV SVETEGA PISMA
V knjigi Psalmov je zapisano: »Tvoja
beseda je svetilka mojim nogam, luč
na moji poti!«
Dragi starši! Bodite
ponosni, da ste rekli
življenju da in da ste
pri svetem krstu podarili Božje življenje
svojim otrokom. Bog
vam jih daje ne kot
vašo lastnino, ampak zato, da bodo
lahko odšli od doma v življenje. Sveti
Duh nam daje svoje darove zato, da
zmoremo iti v življenju preko vseh
ovir naprej za Kristusom, ki ga je



