Nameni svetih maš:

št. 3/12

KAMNJE ob 18.30
za †† Antona in Valerijo
Vodopivec ter Joško Krašna,
Kamnje 10
VRTOVIN ob 18.30
za †† Jožeta Kandusa,
Vrtovin 61
SKRILJE ob 18.30
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

GOJAČE ob 18.00
za †† Jožefa in Amalijo Rebek,
p. n. Gojače 45

Suzana,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za †† starše,
Kamnje 8

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta,
8. dan

petek, 20. 1.,
Sebastijan,
mučenec

VRTOVIN ob 8.00
po namenu,
Vrtovin 33

ČRNIČE ob 8.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sobota, 21. 1.,
Neža,
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za duhovne poklice,
p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 11.00
zlata poroka

22. 1.
3. NEDELJA
MED LETOM
Lavra,
redovnica

KAMNJE ob 7.45
za †† Cingerle,
Vrtovin 127

ponedeljek, 16. 1.,
Jožef Tovini,
laik
torek, 17. 1.,
Anton Puščavnik,
opat

sreda, 18. 1.,
Marjeta Ogrska,
redovnica
četrtek, 19. 1.,

KAMNJE ob 10.30
za †† Magdo in starše Kalin,
Skrilje 70c

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Črniče 69b
MALOVŠE ob 18.00
za †† Franca in Vincencijo
Cigoj, p. n. Malovše 2

ČRNIČE ob 9.00
za †† Podgornik, Črniče 3
za župnijo


kjer se daruje sveta maša. Če gremo mimo ali pridemo brat berila, naredimo
spoštljiv, majhen priklon proti oltarju. Med evharistično molitvijo, med spremenjenjem je zaželeno, da pokleknemo, če le imamo možnost in nas ne ovirajo zdravstvene težave. Zelo primerno je tudi, da vsaj nekaj časa pokleknemo
po svetem obhajilu.
Nihče naj nima slabega občutka, če težko kleči in zato morda izstopa sredi, ker
drugih izkaže spoštovanje z pokončno stojo.

 Za konec
TI MENI – JAZ TEBI – Mali Jure si je zelo želel sestrico, zato je napisal pismo: »Ljubi Jezušček! Sem
zelo priden, zato mi pošlji sestrico.« Po tem stavku pa je pomislil, poiskal vrvico, z njo tesno povezal
Marijin kipec in ga skril v omaro. Potem je nadaljeval pismo: »… če bi rad še kdaj videl svojo mamo.«
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

2. nedelja med letom, 15. januarja 2012
Jezus
pa se je
obrnil, in
ko je videl, da gresta
za njim, jima je dejal:
»Kaj iščeta?« Rekla
sta mu: »Rabi (kar
pomeni učitelj), kje
stanuješ?« Rekel jima
je: »Pridita in bosta
videla.« Šla sta torej
in videla, kje stanuje,
ter ostala pri njem tisti
dan. Bilo je okrog desete ure.
Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede
in šla za Jezusom, je
bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej
našel svojega brata
Simona in mu je rekel:
»Našli smo Mesija«
(kar pomeni Maziljenec). Privedel ga je k
Jezusu. Jezus je uprl
pogled vanj in rekel:
»Ti si Simon, Janezov
sin. Imenoval
se boš Kefa«
(kar pomeni
Peter).
(Jn 1,38—42)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jon 3,1–5.10
2. berilo 1 Kor 7,29–31
evangelij: Mr 1,14–20

Kaj iščeta?
Zelo poznan in zgovoren je primer filozofa,
ki je sredi dneva šel po ulici s svetilko. In ko
so ga vprašali, kaj počne, je odgovoril: »Iščem
človeka.«
Res, marsikaj iščemo. Iščemo izdelke po
policah v trgovini, iščemo kanale na televiziji,
iščemo prosti čas … Danes, žal, premnogi iščejo zaposlitev.
Vsak normalen človek pa išče srečo. To nam
je vsem skupno. Le zakaj je pot do resnične
sreče tako naporna in negotova? Kje zgrešimo?
Jezus se je obrnil k učencema in jima dejal:
»Kaj iščeta?« Ali bi lahko odgovorila? Kaj bi odgovoril ti? Kaj pravzaprav iščeš? V čem slutiš
tisto srečo, zaradi katere želiš biti veren?
Ko si zaljubljen, iščeš najprej osebo, njega,
njo. Želiš ga/jo spoznavati. Kako bi bilo, če bi
že takoj začel misliti na vse dolžnosti, ki jih
bo življenje v zakonu kasneje prineslo? A ko
dolžnosti in težave pridejo, le zakaj takrat ne
dajemo več na prvo mesto osebe, ampak vse
drugo. Išči najprej osebo, in vse drugo boš videl v pravi luči.
Tako je tudi z vero.
Mnogi jo izgubijo
prav zaradi tega
vrstnega
reda.
Če bi kristjani res iskali Boga
samega, če bi ga
hoteli spoznavati,

ne bi bilo težav v edinosti. Tako se
je zraven tolikokrat primešalo drugo, manj pomembno. Zato je treba
danes, žal, toliko moliti za ponovno
edinost med kristjani.
Vere ne moreš zapakirati in shraniti za naprej. Učenca vprašata in
Jezus odgovori preprosto: »Pridita
in bosta videla ...« Ko začneš v veri
res iskati najprej njega samega,
potem on sproti daje moč in dovolj
jasnosti.
Mlad človek, v cvetu mladosti, išči
najprej nekoga, hodi z njim zares,
spoznavaj ga vedno bolj v globino.
Spoznavati osebo pomeni hoditi
za njim, z njim. Dva učenca sta se
odločila in sta šla za njim. Postala
sta podoba vsakega mladega človeka, ki se odloči, da bo šel v globino in ne bo vedno ostal le na površini. »Kaj iščeta?« lahko postane
»Koga iščeta?«
župnik

Obvestila:
MOLIVCI ZA BIRMANCE
Še nekaj birmancev in njihovih druJAZ,
žin čaka na molivce. Vablje__________
BOM V ČASU
ni, da pridete po podobico
PRIPRAVE NA
BIRMO
in postanete duhovni botri v
VSAK DAN
času priprave.
MOLIL(A) ZA
__________

SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV
V ponedeljek ob 19.30 v Črničah
in v četrtek ob 19. uri, po maši
v Kamnjah. Dogovorili se bomo
za datum in vse drugo za pripravo
otrok na zakramente.

PRIPRAVA NA KRST
OTROKA
Zelo priporočamo,
da starši prvega in
drugega otroka že
v času nosečnosti
obiščete skupno pripravo na krst.
Takrat je lepo poskrbljeno za varstvo.
Priprava se začne v torek ob 20.
uri v Marijinem domu v Šturjah in
traja eno uro.
Krst otrok v Kamnjah bo v nedeljo,
29. januarja.
VEROUK
V tem tednu odpade verouk za 1. in
2. razred v Kamnjah in za birmansko skupino v Vrtovinu. Za
druge razrede je verouk reden.
BLAGOSLAVLJANJE DOMOV
Danes, v nedeljo, po 14.30 začnem
z obiski v Skriljah od št. 1. Nadaljujem šele v petek popoldne in v
soboto.
BLAGOSLOVITEV DOMA KRAJANOV
V petek ob 17.30 bo v Črničah
odprtje in blagoslovitev novega doma
krajanov. To je velika pridobitev za
kraj. Vabljeni.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
V nedeljo se bodo predstavili letošnji
prvoobhajanci v obeh župnijah. Tudi
njih in njihove družine priporočamo v
molitev, saj je leto priprave za otroka
in družino lahko milostni čas.
DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Lepo ste se odzvali
in se v lepem številu
udeležili prve izmed
15-ih delavnic.
Če kdo želi ujeti zadnji vlak, se lahko
še pridruži programu v sredo ob 19.

uri v učilnici župnijskega doma v
Črničah.
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.
Delavnice so primerne za mlajše in
starejše.
MOLITVENA OSMINA
ZA EDINOST KRISTJANOV
V sredo po vseh krščanskih cerkvah začenjamo skupno molitev za
edinost kristjanov. Končala se bo
s praznikom spreobrnitve apostola
Pavla, 25. januarja.
Letos je njeno geslo Vsi bomo
spremenjeni v moči zmage našega Gospoda Jezusa Kristusa (1 Kor
15,51–58).
SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU
(nadaljevanje)
Zakaj pokleknemo,
ko pridemo v cerkev?
POKLEK je znamenje spoštovanja. Z
njim izražamo svojo
ponižnost in podrejjenost, kaže pa tudi
našo pripravljenost, da
bi koga častili. S poklekom človek
prizna slavo in moč tistega, pred katerim pokleka. Tako je pri nekaterih
starih narodih moral tudi kralj poklekniti pred oltarjem Boga ali božanstva. Poklek je bil zlasti v navadi pri
Rimljanih.
Kristjani verujemo in vemo, da ima za
nas božanstvo obličje, ki ga je razodel
Jezus Kristus kot Boga Očeta, Boga
Sina in Boga Svetega Duha. Zato poklekamo samo pred Sveto Trojico
in pred tistim, ki jo predstavlja.
Poznamo dve vrsti pokleka. Poklek

na obe koleni. Tako običajno poklekamo, ko je izpostavljeno Najsvetejše.
Običajen pa je poklek na eno koleno.
Pri tem pokleku desno koleno upognemo k levemu stopalu. Takšen poklek
se je uveljavil v 12. in 13. stoletju kot
znamenje češčenja Gospoda, navzočega v zakramentu svete evharistije v
cerkvi.
Pokleknemo, ko pridemo v cerkev; na
ta način počastimo Kristusa, navzočega
v presvetem zakramentu. Enako naredimo, ko gremo iz cerkve. Vedno pa
naj bo naš poklek dostojen in znamenje našega spoštovanja do Boga. Žal
se ta lepa navada izgublja in številni
ljudje ne poklekajo več, ko pridejo v
cerkev. Mar res ne vemo več, pred kom
poklekamo?
Iz knjige: Božo Rustja, Kruh in vino
smo prinesli, Koper: Ognjišče 2009
Nekaj pogostnih napak:
• Med poklekom nismo obrnjeni proti
tabernaklju, pokleknemo le iz navade.
• Naredimo samo kratko kretnjo, kot bi
se malo zatresli, in ne upognemo kolen
globlje. Če tega ne zmoremo zaradi
starosti, poškodbe ali bolezni, je bolje,
da naredimo spoštljiv priklon.
• Poklek v cerkvi, kjer sploh ni Najsvetejšega. Večna luč v cerkvi pokaže, ali
je tam Jezus v evharističnem kruhu ali
ne. Če ga ni, se samo priklonimo proti
oltarju. Pri nas je Najsvetejše stalno
navzoče v Kamnjah, Črničah, Vrtovinu
in Skriljah.
• Ukrivljena drža med poklekom je
neprimerna, posebej za mlajše, ki še
nimajo težav s hrbtenico. Ta naj bo pri
pokleku čim bolj vzravnana. Pogled pa
naj bo usmerjen naprej, proti Njemu,
ki mu je češčenje namenjeno.
• Poklekanje in klečanje med mašo:
Izven maše poklekamo proti tabernaklju. Med mašo pa postane glavni oltar,



