Nameni svetih maš:
ponedeljek, 28. 1.,

št. 4/13

Tomaž Akvinski,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 18.00
za †† Bratina,
Kamnje 33a

GOJAČE ob 18.00
za † Drago Pirjevec,
p. n. Gojače 17

torek, 29. 1.
Maver,
mučenec

VRTOVIN ob 18.00
v zahvalo za zdravje,
Vrtovin 55

ČRNIČE ob 18.00
za pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sreda, 30. 1.,
Martina,
mučenka

SKRILJE ob 18.00
v čast Svetemu Duhu, p. n. Skrilje
od 17.30 priložnost za spoved

MALOVŠE ob 18.00
za † Maksa in †† Cigoj,
p. n. Malovše 30

četrtek, 31. 1.,

KAMNJE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo,
Kamnje 48

ČRNIČE ob 18.00
za † Alojza Ipavca,
p. n. Črniče 9

Marcela,
vdova

Od 17.30 priložnost za spoved.

prvi petek, 1. 2.,
Brigita Irska,
opatinja

VRTOVIN ob 18.00
za vse †† Vrtovin 48a

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

prva sobota, 2. 2., KAMNJE ob 18.00
Jezusovo darovanje, v čast Svetemu Duhu za
svečnica
razsvetljenje, p. n. Vrtovin
Ob 17.30 molitev ob prvi soboti
in priložnost za spoved.
BLAGOSLOV SVEČ

3. 2.
4. NEDELJA
MED LETOM
Blaž,
mučenec

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ušaj, p. n. Črniče 78a
ČRNIČE ob 18.00
za †† Bogdana Pikca in
Roberta Corizzato, p. n. Črniče 1
Ob 17.30 molitev ob prvi soboti
in priložnost za spoved.
BLAGOSLOV SVEČ

Ni jutranje maše!

KAMNJE ob 10.30
za † Ivana Kočevarja,
Potoče 23
SKRILJE ob 15.00
v zahvalo in priprošnjo
za dobrotnike cerkve

ČRNIČE ob 9.00
za †† Ladislava in Lidijo Cigoj,
Gojače 38, p. n. hčerke Elze
za župnijo

ZAKAJ »MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE«?
Že po naravi srce žene in matere združi to, česar logika ne zmore. Marijino Srce je
hkrati materinsko in deviško. To pomeni, da se je Bog v njej združil s človekom poseben, s človeške strani nedostopen način. Tako tudi popolna čistost s človeške strani
ni mogoča. Nihče ne more živeti tako popolno in sveto, da bi bil lahko popolnoma
presojen za Božjo luč in njegovo delovanje.
Marijino Srce je brezmadežno, ker je na delu Bog. Marija je postala mati po veri in ne
po naravi. Človek lahko sprejme Boga, lahko se mu odpre. Srce Božje matere je torej
pot Boga do nas. Bog se želi že v tem zemeljskem življenju združiti z našo na videz
končno, povsem človeško in vase zagledano naravo.

 Za konec
ZANESLJIVO: Slon in slonica se odpravita na sprehod in se držita za rilce. Nato pa slonica vpraša
slona: »Me imaš res tako rad, kot praviš, ali me samo vlečeš za nos?«
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
4. nedelja med letom, 27. januarja 2013
Ko bi
bilo vse
skupaj
en sam ud, kje bi bilo
telo? Tako pa je veliko
udov, telo pa je eno.
Ne more oko reči roki:
»Ne potrebujem te,«
tudi ne glava nogam:
»Ne potrebujem
vas.« Še več, udje, ki
se zdijo slabotnejši,
so še bolj potrebni,
in tistim, ki se nam
zdijo manj vredni
časti, izkazujemo še
večje spoštovanje in
z manj uglednimi še
lepše ravnamo, medtem ko ugledni tega
ne potrebujejo. Da,
Bog je sestavil telo in
skromnemu namenil
več časti, da v telesu
ne bi bilo razprtije,
marveč bi udje enako
skrbeli drug za drugega. Če en ud trpi,
trpijo z njim vsi udje,
če je en ud v časti, se
z njim veselijo vsi. Vi
pa ste Kristusovo telo
in vsak posamezni je
njegov ud.
(1 Kor 12,19–27)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jer 1,4–5.17–19
2. berilo 1 Kor 12,31 – 13,13
evangelij: Lk 4,21–30

Nezdružljivo in vendar združeno
Te dni sem po radiu poslušal razlage katekizma ...
Kako se mučimo, ko razlagamo vero v enega Boga v
treh osebah! Ker nam je v moderni dobi hudič ukradel
pomen srca, smo srce zamenjali z glavo, srce je zato
ostalo le še nekaj posladkanega, čustveno nestalnega.
Bog bo v našem življenju ostal oddaljen, če si bomo
predstavljali najprej enega Boga in šele nato skušali
razumeti tri osebe. Pot je tudi v življenju vedno obratna. So tri osebe, vsaka zase popolnoma svobodna,
in vendar so v dokončni in svobodni ljubezni en Bog.
Goli razum hoče videti eno in nato razčleniti na mnogo delov. Tako smo pristali v času, kjer smo vsi zelo
specializirani za posamezno področje. Kje pa je tisti,
ki zmore vse to še videti skupaj?!
Poglej svojo pot in odkril boš, koliko različnih stvari ti
je življenje prineslo in jih je treba pozneje dajati skupaj. Zakaj se tega ustrašiš? Saj je v tem Božja pot!
Koliko življenjske moči ti vzame napor, ko poskušaš
hoditi obratno pot. Hočeš iti nazaj in razumeti vzrok,
zakaj je tako. Iščeš, kje si pogrešil, da doživljaš sebe in svet kot razcefranega,
razdeljenega.
Ko nastane stiska v zakonu, iščeš
vzrok, zakaj sta sploh prišla skupaj tako različna. Ko pridejo težave pri
vzgoji otrok, se obtožuješ za nazaj, namesto da bi ravno »usoda« otrok v tebi
še globlje prebudila očeta ali mater.
Ko si se znašel v vrtincu strahu za
službo in preživetje, strmiš v zaprta vrata, se oziraš v preteklost
in gledaš v tla. Morda ti skozi
negotovost sedanjega trenutka
Bog odpira druga okna. Morda ti
daje novo nalogo, da boš zapu-

stil lažno varnost, se odprl in poglobil
svoje življenje. Mati Terezija je ponavljala: »Življenje je naloga, izpolni jo;
je obljuba, izpolni jo.«
Na svečnico bomo praznovali srečanje
in darovanje v templju. Ne bi mogli
zadeti lepšega začetka naše duhovne
priprave v letu vere. Dva čudeža sta
v življenju: Človek lahko sebe posveti
in daruje; Človek lahko združi skupaj
to, kar je po logiki nemogoče. To je
z mnogo udi vendar eno skrivnostno
Kristusovo telo, v katerem smo se na
novo znašli po veri in krstu.
Bog nam je podaril duhovno srce. To
je Božji tempelj, edini prostor, kjer
se stvari združujejo po Božji logiki. V
templju se je Božje srečalo s človeškim. Zato so se lahko srečale generacije, mladost in starost, redovno in
družinsko življenje. Starček Simeon je
srečal preteklost in prihodnost. To je
svečnica, to je nova luč! Starost ni vedno lahka. Na obrazu ostarelega očeta,
matere, duhovnika, redovnika, samskega, ovdovelega, zdravega, bolnega
... se lahko pojavi senca grenkobe.
Lahko se na koncu življenja znajdeš
kakor praznih rok. Starček je v svojih
rokah videl Kristusa in v njem je videl
tudi svoje življenje. Ni bilo prazno, ker
je bilo v Bogu.
Želim, da bi verjeli v to Božjo pot. S
posvetitvijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu se bo marsikomu odprla pot
polna presenečenj. Res smo v marsičem zavozili našo družbo in svoje življenje. Toda še bolj je res, da je na
delu Bog. On uživa, da lahko združi v
eno, kar se zdi nemogoče.
Luč na tvojem obrazu ni zadaj. Je pred
tabo, če jo boš v veri sprejel.
župnik

Obvestila:
MLADI
Ponovno srečanje
v petek ob 20. uri v župnišču.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine je v
petek ob 20. uri v Črničah.
OBISK BOLNIKOV
V soboto dopoldne obiskujem bolnike
kot običajno.
BLAGOSLOV DELA V ZVONIKU
V nedeljo bo v Skriljah maša popoldan, blagoslovili bomo opravljeno
delo v zvoniku in ob tem popraznovali.
Hvala vsem, ki ste se zavzeli, pomagali, darovali sredstva in izpeljali dela.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V petek po 13. uri začnem blagoslavljati domove na Ravnah od št. 1. in
nadaljujem v soboto po 14. uri.
PET PRVIH SOBOT V LETU VERE
V soboto, na praznik Gospodovega darovanja, vabljeni, da začnete
»zavezo« petih prvih sobot. Tisti, ki se
boste odločili,
vabljeni k molitvi pol ure pred
sveto mašo, k
prejemu zakramenta sprave
in obhajila. Ob
prvih sobotah
bo zato sveta
maša vedno v
obeh župnijskih
cerkvah.
Pogoji so naslednji:
1. Opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu Srcu; spovemo se lahko že več dni
prej ali pozneje, a ob prejemu svetega
obhajila na prvo soboto moramo biti v
posvečujoči milosti.

2. Prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;
3. zmolimo en del rožnega venca;
4. Poleg tega petnajst minut delamo
družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s premišljevanjem ene ali
več skrivnosti rožnega venca; to lahko
storimo tako, da pred vsako desetko
premišljujemo tri minute, ali pa petnajst minut premišljujemo na koncu
rožnega venca; lahko uporabimo za
pomoč knjižico Pet prvih sobot.
5. Vse štiri omenjene pogoje opravimo
z namenom zadoščevanja Marijinemu
Srcu kot odgovor na širjenje zla in
stanje duha v naši družbi.
To je tudi oseben korak vere. Le zaupam lahko, da bo Bog po Mariji izpeljal
nekaj konkretnega v mojem življenju.
To je zelo preprosta, vendar močna
pot. Prve sobote lahko opravite tudi
starejši in bolni, ki ne morete v cerkev.
Lahko pokličete duhovnika za spoved
in obhajilo ter se ob prvi soboti pol ure
posvetite molitvi in tišini z Marijo.
Tisti, ki omenjenih pogojev iz opravičenih razlogov ne morejo izpolniti v soboto, lahko v dogovoru s spovednikom
izpolnijo naslednjo nedeljo. Več razlage
lahko najdete v knjižici ali na spletu.
ZAKRAMENT SPRAVE IN OBHAJILO
OB PRVI SOBOTI
Mesečna spoved in prejem obhajila v
zadoščenje za zlo, ki se širi, je lahko
konkretna zaveza.
Lepo znamenje ste tudi otroci in mladi,
ki že sami poskrbite za spoved ob prvem
petku. Povabite in spodbudite tudi druge.
SMUČANJE
Za smučanje v Zoncolanu 8. februarja
nas je prijavljenih 64. Kdor bi še želel,
naj pohiti s prijavo do konca tedna, da
bomo videli, kako bo s prevozom za
zadnje prijavljene.

NOVA MAŠA
Na svečnico začnemo duhovno pripravo na novo mašo, ki je v teh časih velik
dar. Blaž Batagelj bo posvečen v duhovnika na praznik apostolov Petra in Pavla,
29. junija, novo mašo bo
obhajal naslednji dan, 30.
junija.
Župljane obeh župnij
vabim, da v tem času
osebno in skupno molite
zanj in za vse darove, ki
jih Bog ob tem želi obilno
deliti tudi drugim.
Poleg prvih sobot boste lahko zbirali tudi
drugo »cvetje« za novomašni duhovni
šopek.
POČITNICE ZA MLADE SODELAVCE
V IZOLI
Od četrtka, 4. julija, do nedelje, 7.
julija, zvečer vabljeni redni mladi sodelavci v obeh župnijah (strežniki, pevci,
pritrkovalci, mežnarji, mavričarji) skupaj
z animatorji na skupne počitnice v Izoli.
Zaenkrat datum, da lahko starši računate s termini, dobili boste predstavitev in
prijavnice.
MOLIVCI
ZA PRVOOBHAJANCE
Prvoobhajanci še čakajo na skrite prijatelje v
molitvi.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
računajte na srečanje 4. in 5. februarja. Sporočite, če so kakšne večje težave
s temi datumi.
Pred nami je:

• sreda, 6. 2., srečanje ŽPS Kamnje s ceremoniarjem za novo mašo;
• ponedeljek, 4. 2., starši prvoobhajancev v
Črničah;
• torek, 5. 2., starši prvoobhajancev v Kamnjah;
• sreda, 13. 2., pepelnica.

