Nameni svetih maš:

št. 53/12

ponedeljek, 31. 12., KAMNJE ob 8.00
za † Vero Bratina,
Silvester, papež
Kamnje 1a, 1. obl.
drugi sveti večer

torek, 1. 1. 2012,
MARIJA BOŽJA MATI
novo leto – dan miru

SVETI PAVEL ob 23.45
v zahvalo in priprošnjo sv.
Pavlu za dobrotnike cerkve
VRTOVIN ob 7.45
za najbolj pozabljene
duše v vicah, p. n. Vrtovin

sreda, 2. 1.,
Bazilij Veliki in Gregor
Nazianški, c. učitelja

KAMNJE ob 10.30
za † Franca Vrtovca,
Kamnje 46a
KAMNJE ob 9.00
za vse iskalce zaposlitve,
p. n.

četrtek, 3. 1.,
Presveto
Jezusovo ime

KAMNJE ob 18.00
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

VRTOVIN ob 18.00
za †† Lozar, Vrtovin 117

sobota, 5. 1.,

SKRILJE ob 8.00
za † Stanko Lozar,
Skrilje 56
Od 7.30 priložnost za spoved
in češčenje Najsvetejšega.
SKRILJE ob 7.45
za † Luigino Valič,
Skrilje 2

Milena,
redovnica

6. 1.
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
sveti trije kralji

ČRNIČE ob 10.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a

MALOVŠE ob 18.00
za †† Antona in Jožefo
Krkoč, p. n. Malovše 6
ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, Črniče 25

ČRNIČE ob 18.00
za † Radota in †† Živec,
Črniče 28

Od 17.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega. Od 17.00 priložnost za spoved,
in češčenje Najsvetejšega.

KAMNJE ob 10.30
za † Marijo Čermelj,
Kamnje 3b

župnij Črniče in Kamnje
nedelja Svete družine, 30. decembra 2012

Od 17.30 priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega.

prvi petek, 4. 1.,
Elizabeta Seton,
redovnica

OZNANILA

GOJAČE ob 18.00
za žive in †† Ličen,
p. n. Gojače 6c

RAVNE ob 18.00
za † Stanislava Slejka,
p. n. Ravne 10

ČRNIČE ob 9.00
za † Radota Hvaliča, Črniče 32
in †† Črniče p. n. 1b
za župnija

Ko sta
ga zagledala,
sta bila presenečena
in njegova mati mu je
rekla: »Otrok, zakaj
si nama tako storil?
Tvoj oče in jaz sva te
žalostna iskala.« Dejal
jima je: »Kako da sta
me iskala? Mar nista
vedela, da moram biti
v tem, kar je mojega
Očeta?« Vendar nista
razumela besed, ki
jima jih je rekel. Nato
se je vrnil z njima in
prišel v Nazaret ter
jima je bil pokoren. In
njegova mati je vse,
kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu.
Jezus pa je napredoval
v modrosti, rasti in
milosti pri Bogu in
pri ljudeh.
(Lk 2,48–52)

 Za konec
DOMAČA NALOGA – »Janezek, zakaj nimaš domače naloge?« hoče vedeti učiteljica. »Ker mi jo je burja
odpihnila.« »A tako? Zakaj si pa zamudil k pouku?« »Ker sem čakal na dovolj močno burjo!«
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
Gospodovo razglašenje:
1. berilo: Iz 60,1–6
2. berilo Ef 3,2–6
evangelij: Mt 2,1–12

Videti, kar se ne vidi
Menihi v prvih krščanskih stoletjih so si ponekod za
svoje znamenje vzeli sovo. Zakaj? Sova vidi ponoči,
vidi, kar se ne vidi. Stari menihi so vedeli, kaj je konteplacija, gledanje s srcem, gledanje z Božjimi očmi.
Mislim, da je danes to ena najdragocenejših zmožnosti,
ki se jo je treba učiti. Vsak dan prihaja v našega duha
toliko sporočil, besed, čutnih podob in vtisov. Kako naj
ob vsem tem še pravilno razumem svet okoli sebe?
Kako naj v tem podivjanem svetu še vidim Boga? Morda se ob koncu leta oziramo nazaj in strahoma gledamo naprej: Kaj se dogaja z našimi časi? Kje smo?
Za nami je obdobje, ko smo lahko rekli: biti kristjan pomeni biti na zunaj takšen ali idealna krščanska družina
živi tako. Mnogi starši čutite, kako težko je najti načine
in moči, da bi otroke usmerili na pravo pot. Kako malo
zaleže zgolj beseda, prigovarjanje. Krščanstvo življenje »od zunaj« se ruši. In v tem je verjetno tudi nekaj
Božje previdnosti. Spremembe nam lahko pomagajo,
da se laže vračamo k bistvu.
»In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v
svojem srcu.« Sveta družina ni idealna družina, ampak
je »sveta« družina. Bog jim ni dal idealnega kalupa,
v katerega bi potem skušali stlačiti svoje življenje.
Bog jih je vodil in živeli so z Bogom. Sproti! Veliko stvari se jim
je »podrlo«. Bog zanje ni poskrbel, da bi se Dete rodilo doma
v normalnih razmerah. Morali so
bežati. Zaradi njih je bilo pomorjenih veliko nedolžnih otrok. O Jožefu in
Mariji so se verjetno med pobožnimi
širile nepotrebne in izkrivljene govorice. Odraščajoči Jezus je starše
v Jeruzalemu pustil na cedilu in jih

soočil z močnim občutjem negotovosti.
Marija, Božja izbranka, čeprav brezmadežna, od zunaj ne bi mogla videti, kako deluje Bog. Tudi danes tega
nikakor ne moremo. Zato vas iskreno
vabim, da v novem letu tudi mi prav
z Marijo odkrijemo srce. Rad bi, da v
času do nove maše v obeh župnijah
sebe in druge res prepustimo Bogu,
naj nas on sam oblikuje. Sčasoma
bomo odkrili, da srce niso le čustva,
ampak veliko več. Leto vere bo tako
obrodilo konkreten sad. Osebno sem
globoko prepričan, da nas v teh časih
nihče drug ne bo bolje naučil kontemplirati (gledati od znotraj) kakor Božja
mati. Ko si boste izprosili ta dar in ga
vadili, boste lahko povsem drugače videli in razumeli svojo družino. Ugotovili
boste, da ni vse tako črno, kot se vidi.
Le po tej poti boste lahko razumeli, da
Bog tudi s krivimi črtami piše ravno.
Prav to je odkrivala sveta družina in to
je svetost.
Živeti sveto ne pomeni živeti idealno,
ampak padati in vstajati z Bogom.
Moje voščilo za novo leto je zato preprosto. Želim vam, da bi v novem letu
z Bogom videli veliko tega, kar se ne
vidi.

na prvo soboto v
februarju.
V tem letu bomo
deležni milosti nove
maše. Duhovna
priprava pa na
ne bo omejena
samo na kamenjsko župnijo, ampak
pojdimo povezani
skupaj. Najlepše
se pokriva z letom
vere. Duhovna
priprava v župniji s
posvetitvijo se je, ne da bi predvideli,
lepo vpela v življenje slovenske Cerkve. Škofje so nas konec leta povabili,
da v tem letu ljudem predstavimo in
omogočimo to dejanje. Na slovenski
ravni bo posvetitev avgusta, mi pa
bomo začeli že februarja in končali do
nove maše v juniju.
Do februarja bom skušal kratko predstaviti, za kaj gre, in vse do junija
bomo občasno razmišljali, zakaj ravno
srce, zakaj Marijino srce, zakaj posvetitev ...

Obvestila:

MAŠA NA SVETEM PAVLU
Novo leto bomo pričakali tudi s sveto mašo v cerkvi na Svetem Pavlu v
ponedeljek ob 23.45. Vabljeni, da
pridete »s prižganimi svetilkami«.
Novo leto bomo tako iz Božjih rok
sprejeli med bogoslužjem in si voščili
ob pozdravu miru.

PRIPRAVA NA POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU
Začenjamo koledarsko leto, v katerem vas toplo vabim, da razmislite
in se po svojih zmožnostih odločite
za konkreten korak vere. Pet prvih
sobot (dnevov okoli prve sobote) se
bomo pripravljali na izročitev Marijinemu brezmadežnemu srcu. Začeli
bomo na svečnico, ki je letos ravno

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z obiski in
blagoslavljanjem domov v župniji
Črniče.
V nedeljo (danes) popoldne do številke 18, v petek popoldne od 14 ure
od 19 do 38, v soboto popoldne od
14 ure od 39 do 59.
in nedeljo popoldne nadaljujem v
novem naselju do 69, če bo uspelo po
načrtu.

župnik

Zlasti z mladimi družinami se lahko
dogovorimo, da ne boste preveč čakali in da se dobimo izven določenega
termina, ko ste večina doma.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k skupnemu češčenju Najsvetejšega in zakramentom.

trikraljevsko akcijo. Koledniki nas vse spominjate, da
otroci v razvitem svetu niso
pozabili otrok tam, kjer je
veliko huje kot pri nas.

STOPNICE V SKRILJAH
Iskrena hvala vsem, ki ste
se organizirali in sami izpeljali, darovaVEROUK
li veliko prostovoljnih ur za izgradnjo
Je v tem tednu od srede naprej repovsem novih betonskih in železnih
den, razen v Črničah, kjer v četrtek ni stopnic v skriljskem zvoniku! Nabirka
verouka. Tudi pevske vaje za otroški
pri nedeljski prvi maši v Skriljah je
zbor so redne.
namenjena za kritje stroškov.
MLADI
Ta petek izjemoma ni mladinskega
srečanja.

HVALA ZA VELIKODUŠNOST
Pri nabirki za
obnovo Svetega
Pavla smo na božič
ZAKONCI
zbrali v Kamnjah
srečanje prve zakonske skupine je v
2.230,92 in v
petek ob 20. uri v Črničah. Če bi se
Črničah 906,32 €.
še kakšen par želel pridružiti letošnjeOd vseh svetih smo z osebnimi darovi
mu krogu, naj ujame zadnji vlak in
skupaj zbrali 5.498,00 €. Za prvo fazo
pride na srečanje v januarju.
(ureditev dokumentacije, arheologija,
streha, temelj in fasada) smo z vašiOTROCI ZA OTROKE
V nedeljo, na praznik mi dosedaj zbranimi darovi pokrili že
svetih treh kraljev, okrog dve tretjini dosedanjih stroškov.
ste otroci povabljeni, Bog naj povrne vsakemu za vašo velikodušnost!
da prinesete darove
za svoje vrstnike v
VERSKI TISK
misijonih. Položite jih na jaslice. V
Začenjamo mesec, posvečen verskemu
letošnjem adventnem koledarju ste
imeli šparovček, v katerega lahko da- tisku, branju dobre verske literature.
rujete svoje odpovedi raznim pribolj- Spodbuda, da v pomanjkanju časa
med poplavo ponudb danes izberemo
škom. Vaše prispevke bomo poslali
misijonarjem, ti pa jih bodo po presoji in se omejimo na dobro branje.
Naročnino na mesečnike poravnajte
razdelili med otroke.
do konca januarja; lahko pa plačate
pozneje v obrokih, vendar to čim prej
DEKANIJSKA KONFERENCA
sporočite.
V sredo gostimo duhovnike naše
dekanije v Kamnjah na dekanijski
Pred nami je:
konferenci. Sveta maša bo zato v
• nedelja, 13. 1., začetek priprave na zakon v Šturjah;
Kamnjah dopoldne ob 9. uri.
• torek, 15. 1., začetek priprave staršev
KOLEDNIKI – TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Pohvala vsem, ki ste v župniji Črniče
darovali praznični in počitniški čas za

na krst otroka;
• nedelja, 20. 1., popoldne »Janez Brez glave«
Gregorja Čušina;
• petek, 25. 1., vikend za mlade v Stržišču.

