št. 4/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 23. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Grželj in Črmelj,
Kamnje 46

GOJAČE ob 18.00
za †† Marijo in Zorko Cigoj,
p. n. Gojače 17

VRTOVIN ob 18.30
za †† Karidi,
Vrtovin 23

ČRNIČE ob 18.00
za †† Mikuž,
p. n. Črniče 29

sreda, 25. 1.,
Soreobrnjenje
apostola Pavla

ni svete maše

MALOVŠE ob 18.00
za †† Cigoj,
p. n. Črniče 70a

četrtek, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

KAMNJE ob 18.00
za †† Antona in Silvana
Vodopivca, Kamnje 58

ČRNIČE ob 19.00
za †† Pavlo in Karla Valiča,
p. n. Črniče 61a
- dekanijski pastoralni svet -

petek, 27. 1.,
Angela Merici,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za † Radota Gerželja,
Vrtovin 73

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

sobota, 28. 1.,
Tomaž Akvinski,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 8.00
za † Stanislava Kravosa,
Skrilje 35

ČRNIČE ob 18.00
za †† Valič in Koron,
p. n. Črniče 4

29. 1.
4. NEDELJA
MED LETOM
svetopisemska
Valerij,
škof

KAMNJE ob 7.45
za †† Krkoč,
Potoče 8

Henrik,
duhovnik

torek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 10.30
za †† starše, Potoče 49

ČRNIČE ob 9.00
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Gojače 39a
za župnijo

KAMNJE ob 14.00
krst otrok

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. nedelja med letom, 22. januarja 2012
»Čas se je
dopolnil
in Božje
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in
verujte evangeliju!«
Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata, ki
sta metala mrežo v
jezero; bila sta namreč
ribiča. Jezus jima je
rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom
za ribiča ljudi!« Takoj
sta pustila mreže in šla
za njim.
Ko je šel malo naprej,
je zagledal Jakoba,
Zebedejevega sina, in
njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi
v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je
poklical. In pustila sta
očeta Zebedeja z najemniki v čolnu
ter odšla za njim.
(Mr 1,14–20)

 Za konec
V MESTU – Psa z dežele sta prvič zašla v mesto. Ob robu ulice sta zagledala parkirne ure in prvi je
potožil drugemu: »Joj, so grozni ti meščani. Posekali so drevesa in postavili te blagajne, da moraš
plačati, če hočeš lulati!«
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: 5 Mz 18,15–20
2. berilo 1 Kor 7,32–35
evangelij: Mr 1,21–28

Spreobrni se
»Saj sem tudi prej bral Sveto pismo. Malo
sem razumel. Potem pa so te iste besede postale, kakor da so žive. Zdelo se mi je, da so
napisane zdaj, da so namenjene meni. Besed
nisem več samo bral, sedaj sem jih tudi čutil.«
Tako je pripovedoval mož, ki je doživel spreobrnjenje.
V tem tednu obhajamo tudi praznik spreobrnitve apostola Pavla. Jezusovo prvo oznanilo
ob bregovih Genezareškega jezera je: »Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Na kaj pomisliš, ko sliši besedo spreobrnjenje? Je to še eno
breme, ki si ga je treba naložiti? Je to še en
trden sklep, da moram nekaj narediti?
Teh besed ne moreš prav razumeti, če ne
bereš tudi nadaljevanja: Jezus kliče konkretne
ljudi. Potegne jih iz čisto vsakdanjih dolžnosti.
Ne moreš se spremeniti, če nekdo najprej ne
verjame vate.
Bog verjame vate. Verjame, da boš zmogel.
Zate ima pripravljeno pot. Ko to veš, se zmoreš premakniti z mrtve točke. Kolikokrat smo
si že obljubili. A kaj, ko smo to naredili le
sami s seboj. Naredi obljubo v
nekem odnosu in spreobrnjenje
bo naenkrat postalo nekaj
svežega, novega.
»Spreobrniti se« ni
isto kot »poboljšati
se«. Je veliko več. Ne
pomeni biti le moralno

bolj popoln. Spreobrniti se pomeni, da odslej na ta svet in na vse
dogodke okoli sebe gledaš v drugačni luči. Savel ni zastonj pripovedoval, da ga je »zaslepila močna
luč z neba« (Apd 22, 7). Tri dni ni
nič videl. Spreobrniti se pomeni, da
se ne predajaš več blišču, videzu,
navidezni slavi. Odtlej je imelo vse
nov pomen, nov smisel, veselje in
navdušenje.
Sveto pismo pa je knjiga dogodkov v tem, da želi tudi ob tvojem
branju zate postati dogodek. Sveto
pismo ne bo več navodilo za uporabo, skupek dobrih naukov. Postalo bo nekaj osebnega. Zase lahko
rečem, da sem postal resnično veren takrat, ko je prej oddaljeni Bog
zame postal dogodek ...
župnik

Obvestila:
PREDSTAVITEV
PRVOOBHAJANCEV
Droben vsakdanji molitveni spomin
na konkretnega otroka in njegovo
družino lahko dela čudeže! Predvsem pa taka molitvena medosebna
mreža zelo varuje pred napadi skušnjavca, ki v teh časih povsod išče
luknje, kjer bi lahko vtaknil
JAZ,
__________
svoj prst in razdvajal.
BOM V ČASU
NA
Vabljeni, da vzamete v mo- PRIPRAVE
SPOVED IN
OBHAJILO
litveno mrežo tudi enega od VSAK DAN
MOLIL(A) ZA
prvoobhajancev. Pridite po
__________
podobico. Tudi nekaj birmancev je še brez molivca.
VEROUK
V tem tednu odpade verouk
za 5. in 6. razred v Kamnjah.

DEKANIJSKI PASTORALNI SVET GOSTUJE V ČRNIČAH
Skupina predstavnikov župnij iz Vipavske dekanije se srečuje v eni od
župnij. Tokrat so prav naši gostje, v
župniji Črniče. Vabljeni k sveti maši v
četrtek ob 19. uri v Črničah. Župnijski svet pa je naprošen, da pripravi
nekaj pogostitve za topel sprejem.
BLAGOSLAVLJANJE DOMOV
Danes, v nedeljo, po 14.30 nadaljujem v Skriljah, pri Bajčih od avtoceste proti novemu naselju. V petek
popoldne začnem in v soboto nadaljujem v Kamnjah.
PEVSKI ZBOR
Vje za mešani pevski zbor v Kamnjah
v tem tednuprestavljene na soboto
ob 20. uri.
KRST
V nedeljo, 29. 1., popoldne bo v
Kamnjah prejel sveti krst
Jošt Bratina, sin Andreje in
Alenke, Skrilje 37. Družino
priporočamo v molitev.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Na praznično sredo, 8. februarja,
gremo skupaj na smučanje v Zoncolan. Skupna cena za karto, prevoz in
nezgodno zavarovanje bo 32 €, (29 €
brez zavarovanja) če
napolnimo avtobus.
Lahko se že prijavite,
najbolje, kar po el.
pošti ali sms. Napišite ime, priimek, naslov in datum rojstva
(zaradi zavarovanja).
Če nas bo ustavilo slabo vreme,
bomo smučanje prestavili.

LETOŠNJI PRVOBHAJANCI
v Kamnjah:
Nicole Batagelj, Kamnje 56
Rok Batagelj, Ajdovščina
Uroš Jaklič, Potoče 53
Ian Kobal, Vrtovin 69a
Miha Kočevar, Potoče 23
Meta Kržič, Skrilje 2a
Inge Novinc, Skrilje 23a
Mariša Novinc, Skrilje 23a
Aleks Pahor, Skrilje 53a
Nejc Petre, Vrtovin 133
Ema Slokar, Skrilje 71b
Janja Winkler, Skrilje 50
Tilen Žvanut, Kamnje 3b

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki z delavnic
molitve in življenja
V oznanilih bomo skušali natrositi kakšno drobtinico iz vsebine
posameznih delavnic. Seveda pa
nič ne more nadomestiti izkušnje
samega srečanja. Kljub temu nekaj spodbud in širjenje obzorja o
molitvi.
1. srečanje: Bog nežnosti.
Bog me ljubi, to je temelj. Ljubi
me, ne zato, ker sem dober, ampak
popolnoma zastonj, brez razloga.
Ljubi me, ne da bi imel kakršnokoli korist. Nebes si ne zaslužimo,
ampak jih prejmemo v dar.
Molitev kot molitveno branje. Ko
berem Sveto pismo ali napisane

v Črničah:
Iza Bavec, Črniče 69g
Rok Bratina, Črniče 72
Klavdija Cigoj, Malovše 36
Simon Kosovel, Črniče 84a
Andraž Krkoč, Gojače 42
Nejc Krkoč, Malovše 24
Teja Sever, Črniče 100
Jure Šinigoj, Malovše 30
Jure Ukmar, Črniče 1c
Zakrament sprave – spoved, bodo
otroci prvič obhajali 9. marca v Črničah, 15. marca v Kamnjah. Prvo
sveto obhajilo bo 15. aprila v Črničah in 6. maja v Kamnjah.
Dvaindvajset prvoobhajancev
vas prosi za pomoč.
Vaša molitev bo pomagala, da
bo Bog v vsakem srcu in v družini naredil veliko lepega.

molitve, premišljevanja, pri tem
okušam zastonjsko Božjo ljubezen,
ki se mi daje. Pogosto se trudimo,
da bi vse takoj razumeli, napenjamo misli. Pri molitvenem branju berem in se ne naprezam. Ne hitim.
Namen takega branja je, da sem
preprosto pred Njim in z
Njim. On besede
samo uporablja,
da se me dotakne
osebno,
tam, kjer me
v tem času
najbolj išče …

