št. 6/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 6. 2.,
Doroteja,
mučenka

torek, 7. 2.,
Koleta (Nika),
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Gruden,
Kamnje 3a

GOJAČE ob 18.00
za †† Darino Podgornik,
p. n. Gojače 30

VRTOVIN ob 18.30
za †† Milana Breclja,
Vrtovin 77

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 3
MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo Bogu in Materi Božji
za duhovnike, p. n. darovalca

sreda, 8. 2.,
Hieronim Emiliani
slov. kulturni dan

ni svete maše

četrtek, 9. 2.,
Apolonija (Polona),
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Ivana Rustja,
Kamnje 55

ČRNIČE ob 18.00
na čast angelom varuhom,
p. n. Črniče 84a

petek, 10. 2.,
Sholastika,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za † Karla Bratina,
Vrtovin 55

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta,
30. dan

sobota, 11. 2.,
Lurška Mati Božja,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Rovtar,
Skrilje 2b

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

12. 2.
6. NEDELJA
MED LETOM
Evlalija,
mučenka

VRTOVIN ob 7.45
za †† Stibilj,
Vrtovin 21

ČRNIČE ob 9.00
za †† Volčič, p. n. Črniče 70a
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za † Jožefa in Ivanko Čermelj,
Vrtovin 84

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
5. nedelja med letom, 5. februarja 2012

Simonova

tašča je
ležala, ker
je bila vročična, in brž
so mu povedali o njej.
Pristopil je, jo prijel
za roko in jo vzdignil.
Vročica jo je pustila in
ona jim je stregla.
Ko pa se je zvečerilo
in je sonce zašlo, so
prinašali k njemu vse
bolnike in obsedene.
Vse mesto se je zbralo
pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov
z različnimi boleznimi
in izgnal veliko hudih
duhov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga
poznali.
Navsezgodaj, ko je
bilo še čisto temno, je
vstal, se odpravil ven
na samoten kraj in tam
molil. Simon in njegovi
tovariši so mu sledili. Ko so ga našli,
so mu rekli: »Vsi
te iščejo.«
(Mr 1,30–37)

 Za konec
NAMIG ZA HUJŠANJE – »Za vašo prekomerno težo vam priporočam lahkotno gimnastiko,« svetuje
zdravnik pacientki. »Mislite sklece, trebušnjake in podobno?« »Ne, ne, dovolj bo razgibavanje vratnih
mišic: da odkimate, ko vam ponudijo hrano.«
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: 3 Mz 13,1–2.44–46
2. berilo 1 Kor 10,31 – 11,1
evangelij: Mr 1,40–45

Lakota
V teh dneh sem se lahko samo nasmehnil ob
tem, kako so vsakdanja poročila iz naše burje
naredila veliko zgodbo. Vsa Slovenija je nekaj
dni dobivala nekaj »duševne« hrane. Vsak dan
ljudje potrebujemo kak nov dogodek. Ljudje
smo tako narejeni, že od nekdaj, ne le danes.
Jezus je to vedel. V tistem koščku človeške
zgodovine, ki ga je sam hotel odživeti, ljudje
niso bili dosti drugačni. Le medijska industrija
takrat ni bila razvita. Njegovi čudeži so se začeli
hitro širiti po besedah med sosedi, sodelavci,
sorodniki. Tudi takrat se je dogajalo, da je po
več posrednikih iz začetnega dogodka nastalo
nekaj povsem tretjega. Ni bil podoben kandidatom za ameriške volitve, ki hočejo pred seboj
zbrati čim večje množice. Vedel je, da jih bo v
njegovih znamenjih le malo videlo tisto »več«. Le
malo jih bo v novici prepoznalo resnično novico.
Beremo, da je večkrat preprosto »izginil« in
šel na samo v globok oseben pogovor z Očetom. Tudi se ni spuščal v neskončne polemike,
»omizja« in »debate« o tem, kaj je kdo mislil
in razumel. Ni se ustavljal in hotel vse do kraja razčistiti. Množice je
pustil in šel oznanjat
dalje.
Kako pomembno je,
da znamo tudi danes
»pustiti in iti dalje«.
Koliko
dragocenega
časa in moči nam izpijejo dnevne novice in
polemike. Ljudje smo

lačni dogodkov. Nikar tega ne obsojajmo, saj to željo prav vsi nosimo
v sebi. Bolj ko se človek sam zase
bori proti neki razvadi, močneje bo
pozneje ta slabost udarila na dan
v tej ali drugi obliki. Obstaja druga
pot. V hlastanju po dogodkih lahko prepoznamo neko drugo lakoto.
Najprej to prepoznamo in priznamo
pri sebi in potem jo lahko vidimo
tudi pri »množicah«. Prav ta današnja sestradana množica kriči po
veseli novici, po evangeliju. V veliki
praznini dnevih govoric se kaže velika duhovna lakota. Jezus jo je prepoznal. Pustil je, da so se dogodki z
glasom širili. Večina je ostala le pri
radovednosti in govoricah. In vendar jih je bilo med njimi vedno nekaj, ki so v dogodkih in znamenjih
našli novico za svoje življenje.
Da! Tudi zate obstaja dogodek.
Tudi tvoje življenje je vendar nekaj
več, kot se vidi. Tudi v tvojem pustem vsakdanjiku se skriva smisel.
Tudi dnevni svetovni dogodki in
dogodki iz okolice ti lahko spregovorijo. Če boš znal kdaj pustiti in iti
na samo, boš na iste dogodke pogledal z drugačnimi očmi. Lakoto po
hlastanju, da bi zapolnil praznino
v sebi, lahko poskusiš zadušiti. Ne
bo ti uspelo. Klin se izbija s klinom.
Praznino lahko izpolniš le z drugo
lakoto. Samo tako se boš izvlekel
iz jame nesmiselnega vsakdanjika
in iz gore nerešenih skrbi. Ni ti treba zbežati iz sveta, naporne službe,
boleče družine, od težkih sodelavcev … Le globoko v sebi poišči Njega, ki te čaka. On ti bo dal notranje
oči. In gledal boš isto, vendar videl
globlje, videl in slišal več.
župnik

Obvestila:
TERČELJEV SHOD
danes, v nedeljo, 5. 2., vabljeni na
Terčeljev shod v Šturje. Ob 18. uri
bo sveta maša, po njej ob lepem
vremenu kratek kulturni program pri
spomeniku na trgu.
SKUPAJ NA SMUČANJE
V sredo gremo na smučanje z avtobusom in s kombijem. Trenutno je polno,
lahko se še kdo prijavi za
rezervo. Odhod bo ob 5.45
s parkirišča v Potočah.
Naložili se bomo vsi na
enem kraju, da ne bomo izgubljali dragocenega časa in bomo v
miru in pravočasno na snežnih poljanah. Vrnemo se okr. 18. ure. Cena za
prevoz, smučarsko karto in nezgodno
zavarovanje je 32 €, pobrali bomo
kar na avtobusu.
PRIREDITEV OB KULTURNEM DNEVU
V sredo, na kulturni
praznik, ŠKTD Kamnje-Potoče lepo vabi, da se
nahranimo tudi s kulturno hrano.
Društvo podeželskih
žena Predmeja z Lojzko Bratina bo predstavilo del svojega programa s skečem, petjem in
poezijo, katero bo avtorica Lojzka
tudi sama interpretirala.
Vabljeni v dvorano nekdanje OŠ KAMNJE v sredo ob 19. uri.
***
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina vabi v sredo ob 20. uri v Lično hišo v Ajdovščini, Prešernova 7a,
na večer s pesnikom in duhovnikom
Markom Rijavcem ob predstavitvi
pesniške zbirke DIMENZIJE MAJA.

ZAKONSKA SKUPNA
Srečanje 1. skupine bo v petek ob
19.30 v učilnici v Črničah.
OTROCI ZA OTROKE
Otroci v obeh župnijah ste
v adventnem in božičnem
času za vrstnike v misijonih skupaj zbrali 257,37
€ Koledniki pa ste zbrali
1.160 €. Z ljubeznijo darovani materialni dar, bo rodil pomnoženo dobro
v vas in v misijonih.

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih delavnic
molitve in življenja

Tretja delavnica: ROMARJI VERE
Vera, verovati. Za kaj
pravzaprav gre? Je zastrtost in gotovost. Ti dve sili
nenehno spremljata človeka, ki moli. V molitvi se
Bog tudi umakne, nastopi
tema. Vernik je zato romar in ne turist, spremlja
BRALCI, BRALCI, BRALCI
ga utrujenost in negotovost, ne ve,
V postu načrtujekje bo prespal, vedno išče in nikoli ne
mo kratko srečanje
najde v smislu »imeti«. Otroška vera
bralcev v vsaki župniji še vedno želi imeti in otipati. Ko preposebej. Radi bi raz- ide v odraslo vero, se sooči z vpraširili krog bralcev, ki
šanjem: »Kaj pa če ni res ...« Nujno
pridete občasno na vrsto za branje.
pride do »stave«: vse izgubiti ali vse
Veliko vas je, ki bi lahko ta dar delili dobiti. Le ko nastopi noč, se zavemo,
naprej in obogatili bogoslužje.
kaj luč. Ko živimo vero, je najtežja
Največ zaleže osebno povabilo, zato
stvar »molk Boga«. Jezus sam ga je
člani ŽPS in tisti, ki ste že med bralci, doživel na križu. Tedaj ostane odnos,
v naslednjih štirinajstih dneh povaposlušanje, popolno zaupanje ... Odbite še koga in sporočite, kdo je
rasla vera je zavezujoča pripadnost
pripravljen; še bolje, da se kar sami neki osebi.
ponudite.
BLAGOSLAVLJANJE DOMOV
Ostalo je še nekaj družin, ki jih bom
obiskal po dogovoru. V petek in
soboto bom po dogovoru obiskoval
starše prvoobhajancev in birmancev
v župniji Črniče.
MOLIVCI ZA BIRMANCE
IN PRVOOBHAJANCE
Še nekaj jih nima osebnega molivca.
Vabljeni, da pridete po podobico.

Eden od načinov je MOLITEV POSLUŠNJA:
1. Izberi eno smo misel, besedo ali
stavek, ki ti napolnjuje dušo.
2. Isto misel s presledki zbrano in mirno preprosto izgovarjaj, ponavljaj.
3. Pusti, da ob besedi začutiš Gospodovo bližino, oživi njeno vsebino.
Polagoma se zavedaj, da je beseda
Gospod sam.
4. Če začutiš željo po molku, mu daj
vedno več prostora. Zopet preprosto
ponavljaj in pusti, da beseda deluje.
Namenjaj vedno več prostora molku,
Če ostajaš »suh« in »v temi«, samo
vztrajaj s polglasnim izgovarjanjem besed in z molkom. Zanesi se na Gospoda, ki deluje tudi, ko ni doživetja, ko ni
jasnosti.

