Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 1.,

št. 2/13

Feliks Nolanski,
duhovnik

KAMNJE ob 18.00
po namenu,
Kamnje 6a

GOJAČE ob 18.00
za † Vando Pišot,
Gojače 39

torek, 15. 1.
Pavel iz Teb,
puščavnik

VRTOVIN ob 18.00
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Olgo
Kerševan, p. n. Črniče 69

sreda, 16. 1.,
Jožef Tovini,
laik, tretjerednik

SKRILJE ob 18.00
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

MALOVŠE ob 18.00
za † Marto Cigoj in njene
†† starše, p. n. darovalca

četrtek, 17. 1.,
Anton Puščavnik,
opat

KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Vodopivec,
Kamnje 26, 8. dan

ČRNIČE ob 18.00
za †† Borisa Bratina,
p. n. Črniče 72

petek, 18. 1.,
Marjeta Ogrska,
kneginja

VRTOVIN ob 18.00
za †† Franca in Frančiško
Kandus, Vrtovin 45

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta,
(za osmino)

SKRILJE ob 8.00
sobota, 19. 1.,
Makarij Aleksandrijski, za †† starše Novinc,
opat
Skrilje 67
20. 1.
1. NEDELJA
MED LETOM
Sebastijan (Boštjan),
mučenec

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina, Potoče 8,
p. n. Vipava
KAMNJE ob 10.30
za † Felicijana Furlana,
p. n. Batuje

ČRNIČE ob 18.00
na čast Mariji Pomagaj v
zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 67d
ČRNIČE ob 9.00
za †† Antona in Ivanko
Brankovič, p. n. Črniče 24
za župnijo

ZAKAJ »SRCE«?
Kdaj se začenja govoriti o Jezusovem in Marijinem srcu? To je čas, ko je v Evropi
racionalizem dosegal največji razmah. Tudi verske razlage postanejo vedno bolj ozko
razumske. Človek v verskem življenju postaja vedno bolj sam sebi središče. Izgublja
se odnos, razodetje in vsebina vere, v ospredje stopijo razlage in moralni napor. Vera
ni več celota, ampak le del človeka. Bog postaja oddaljena ideja ali v drugi skrajnosti le posladkana pobožnost. Bog sam je po nekaterih ljudeh razodel Jezusovo srce,
pozneje ob svetovnih vojnah zlasti v fatimskih dogodkih Marijino brezmadežno srce.
Janez Pavel II. je s preroškim pogledom v prihodnost človeštvo, na svojih potovanjih
pa posamezne narode posvečal izrecno njenemu srcu.

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
nedelja Jezusovega krsta, 13. januarja 2013

Tisti čas
je ljudstvo živelo v pričakovanju in
so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni
morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa
močnejši od mene, in
jaz nisem vreden, da
bi mu odvezal jermen
njegovih sandal; on
vas bo krstil s Svetim
Duhom in ognjem.«
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil
tudi Jezus krščen ter
je molil, se je odprlo
nebo. Sveti Duh je
prišel nadenj v telesni
podobi kakor golob in
zaslišal se je glas iz
neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.«
(Lk 3,15–16.21–22)

 Za konec
ZDRAVILO - Gospod Mlakar se nejevoljen spravlja v kopalno kad. »Čudno zdravilo! Trikrat na dan po
pet kapljic v topli vodi …«
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 2. nedeljo med letom:
1. berilo: Iz 62,1–5
2. berilo 1 Kor 12,4–11
evangelij: Jn 2,1–11

Potop ni dovolj
Pred časom mi je izobražen in načitan človek rekel:
»Samo potop bo še lahko rešil to družbo.« Pripovedoval je o odnosih med ljudmi na delovnem mestu in
stanju duha med vodilnimi.
Ko nastopi kriza v osebnem življenju ali v družbi, lahko pride skušnjava: najbolje je narediti konec. Končati, uničiti. Kako hitro človek, ki so se mu podrle sanje,
obrne jezo proti sebi. Križ lahko postane samo še breme. Križa ne prepoznamo več kot pot v življenje. Zato
danes zlasti mlad človek marsikje rajši umre, kakor
da bi trpel.
In vendar je potop potreben. To nam je Oče razodel
pri Jezusovem in našem krstu. Umiranje je nujno, resnično tragično vprašanje pa je, kako umiramo, kaj iz
smrti naredimo.
Tudi v sedanji dobi, ko padajo sanje civilizacije brez
Boga, doživljamo čas očiščevanja. Skušnjavec zvito
prišepetava, da bi samo čakali na »potop«. Spet se
bodo delili duhovi. Nekateri bodo stisko izkoristili za
revolucijo, jezo spremenili v moč in končali v duhovni
smrti. Nekateri bodo v potapljanju in umiranju prepoznali resničnega Boga in se z njim na novo srečali.
Bodo tudi tretji, ki se bodo varno umaknili in
le od daleč, iz fotelja, skozi televizijske zaslone ali pa v omami opazovali dogajanje.
Toda življenje najdeš le od blizu, v dotiku. Moraš biti tam, ob Jordanu; občutiti, kako je, ko stopiš v
vodo. Kako želim z vami v tem
letu deliti veselje v odkrivanju
globin naše v ognju preizkušene vere! Če so se ti nagrmadile težave, razočaranja ali skrbi,
imaš samo večjo možnost, da te
Bog s seboj potegne v življenje.

Vsaka sveta maša je samo ta prehod:
skozi smrt v novo življenje. Saj je naš
Bog sam hotel iti skozi potop v novo
združenje in življenje s človekom. Že
veliki sv. Atanazij pove, da Jezus »stopi
v Jordan z namenom, da v celoti starega Adama utopi v vodi«. Morda se marsikdo izmed vas prav zdaj v sebi bojuje,
ali naj gleda nazaj ali naprej. Težko je
izpustiti iz rok preteklost. Toliko nerešenih zadev je v njej. Vsak jih občuti
zelo konkretno in boleče na svoji koži.
Tudi ti lahko zdrsneš v revolucijo. Potop ni dovolj. Naša vera ni vračanje
nazaj, da bi na novo začeli. To delajo
religije. Mar niso bili tudi komunizem,
kapitalizem in liberalizem pravzaprav
ene velike religije? Ne da se dolgo popravljati starega Adama. Naša vera je
novo rojstvo v krstu. Zato ga ne moreš
živeti kot idejo, ampak kot otipljivo življenje. Križ je rojstvo, pri rojstvu pa
ne moreš niti stati niti iti nazaj.
Žalostno je, če smo iz vere naših misijonarjev in prednikov spet naredili
nauk, pomoč pri vzgoji, običaj, tolažbo, idejno prepričanje ..., skratka, religijo. Ob tem lahko razumete, zakaj in
v čem je leto vere.
Če boste starši otroke pošiljali k nauku
zato, da bi vam bila religija le pomoč
pri vzgoji, bodo v sebi pozneje nosili
dodatno breme. Če pa jim boste sami
(starši prvoobhajancev!) posredovali
Božje življenje, bo to v njih živelo in
jih boste laže izpustili iz rok. Potem
se zanje ne boste več bali. Tudi sami
boste končno notranje bolj sproščeni.
Le v združenju s Kristusom boste namreč lahko pustili, da v vas umira stari
Adam. Sami boste kot odrasli na svoji
koži začeli prav razumeti svoj krst.
župnik

Obvestila:

JANEZ BREZ GLAVE
V nedeljo, 20.1., nas bo
obiskal dramski igralec in pričevalec
Gregor Čušin. Vabljeni, da pridete
gledat in poslušat njegovo komedijo
Janez brez glave. Iz srca se boste
nasmejali in se
hkrati globoko
zamislili.
Predstava bo v
župnijski dvorani v Kamnjah
ob 15.30.
Po predstavi se boste zakonci lahko
ustavili še na pogovoru z Gregorjem
in njegovo ženo.
PRIPRAVA NA KRST
Priprava staršev na krst prvega ali
drugega otroka se začne v torek ob
20. uri v župnijskem domu v Vipavi.
KIP FATIMSKE ROMARICE
začenja pot v Kamnjah.
Tisti, ki želite, brez prisile,
ga sprejmite za kakšen dan,
dogovorite se, da bo potoval
malo hitreje naprej. Najlepše je, ko
se uspete dogovoriti in se iz več hiš
zbrati skupaj za preprosto, a resno
molitev, druženje in pogovor.
SVETI PAVEL
V torek bo sestanek članov ŽGS Kamnje in gradbenega odbora za obnovo
Svetega Pavla; v Kamnjah ob 19.30.
ZAKONCI
Druga zakonska skupina ima srečanje v četrtek ob 20. uri v Kamnjah.
BIRMANSKA SKUPINA
v Črničah ima srečanje v petek ob
18. uri.

MLADI
Vabljeni, da gremo zadnji januarski
konec tedna od petka do nedelje
skupaj v Stržišče in doživimo nekaj
lepega. Sporočite do 22. 1., cena
bivanja 10 €.
Ta petek se spet dobimo v župnišču v Kamnjah ob 20. uri, tokrat igramo activity.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Droben vsakdanji molitveni spomin
na konkretnega otroka in njegovo
družino lahko dela čudeže! Molitvena
medosebna mreža zelo
varuje pred napadi skušnjavca, ki v teh časih
povsod išče luknje, kjer
bi lahko razdvajal. Skriti molitveni prijatelji
pridite po podobico.
Prvoobhajanci iz župnije Kamnje:
Gaja Brataševec, Potoče 43b
Tjaša Lisjak, Vrtovin 10c
Ema Rodman, Potoče 68
Nuša Rupnik, Vrtovin 110
Jan Slokar, Vrtovin 100
Nejc Stopar, Vrtovin 10b
Sara Valič, Kamnje 52a
iz župnije Črniče:
Denis Abramič, Volčja Draga 89a (Gojače)
Manca Brankovič, Črniče 18
Gregor Cigoj, Malovše 39a
Matija Česnik, Črniče 67a
Andrej Fišer, Črniče 24
JAZ,
__________
Julija Kačič, Gojače 43
BOM V ČASU
PRIPRAVE NA
Jernej Krkoč, Gojače 42
SPOVED
IN OBHAJILO
Jana Ličen, Gojače 6c
VSAK DAN
Manuel Montes, Črniče 47
MOLIL(A) ZA
__________
Matej Peršič, Ravne 6
Jan Slejko, Ravne 33
Žan Slejko, Ravne 33
Gal Stibilj, Malovše 8
Manuela Žigon, Črniče 3

GREMO NA SMUČANJE
Tudi letos se bomo 8.
februarja odpravili na
smučanje v Zoncolan.
Zbiramo resne in zanesljive prijave za avtobus.
Skupna cena bo okr. 30 €.
OTROCI ZA OTROKE
Veročenci ste v adventni misijonski
akciji »otroci za otroke« za svoje
vrstnike v misijonih v obeh župnijah
skupaj zbrali 335,95 €.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Konec tedna nadaljujem z obiski domov v Črničah.
V petek popoldne od 14. ure naselje
od 79d do župnišča, v soboto popoldne od 14. ure od 91 do zadnjih
številk. Lahko po dogovoru
POSVETITEV MARIJINEMU
BREZMADEŽNEMU SRCU
Bliža se svečnica, s katero
stopamo na konkretno pot
izročitve »srca srcu«.
V cerkvi so že na voljo
knjižice z razlago
(2€, oddate kar v miloščino.)

Za sedaj le konkretni
»pogoji« za tistega, ki želi
napraviti to duhovno pot.
Pet mesecev ob prvi soboti:
- obhajamo spoved v duhu zadoščevanja,
- prejmemo zadostilno sv. obhajilo,
- zmolimo en del rožnega venca,
- petnajst minut delamo družbo Marijinemu Srcu s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca.
V juniju se bomo izročili osebno in
kot župnija. Pri tej pripravi ne gre le
za obliko neke pobožnosti, ampak za
resničen korak vere.

