Nameni svetih maš:
ponedeljek, 13. 1.,

nedelja Jezusovega krsta

KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj,
Kamnje 9

GOJAČE ob 18.00
za † Janka in Pavlino Brecelj,
p. n. Gojače 45

Feliks Nolanski,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za †† Angela in Darinko
Soban, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 18.00
V zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji, Črniče 25

sreda, 15. 1.,
Mihej in Habakuk,
preroka

SKRILJE ob 18.30
za † Fani Pahor,
Skrilje 71a, 30. dan

MALOVŠE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

četrtek, 16. 1.,
Berard in drugi
maroški mučenci

KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

ČRNIČE ob 18.00
v dober namen in priprošnjo,
Črniče 10

petek, 17. 1.,
Anton Puščavnik,
opat

VRTOVIN ob 18.30
po namenu,
Vrtovin 48a

RAVNE ob 18.00
za †† Jožefa in Jožefo
Gravnar, p. n. Ravne 9a

sobota, 18. 1.,

SKRILJE ob 8.00
za † Jolando Valič,
Skrilje 25

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča,
30. dan

Veronika Milanska,
devica

12. 1. 2014

torek, 14. 1.,

Marjeta Ogrska
kneginja
19. 1.
DRUGA
NEDELJA
MED LETOM
Makarij, opat;
b. sl. Friderik Baraga

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Krkoč,
Potoče 8
KAMNJE ob 10.30
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

ČRNIČE ob 9.00
za †† Stanka in sestre Rebek,
p. n. Malovše 12
za župnijo

št. 2

Kako odrasti?
Tisti
čas
je prišel Jezus iz
Galileje k Jordanu
do Janeza, da bi
se mu dal krstiti.
Janez ga je hotel
odvrniti od tega in
je rekel: »Jaz bi se
ti moral dati krstiti,
pa ti hodiš k meni.«
Jezus je odgovoril
in mu rekel: »Pusti
zdaj, kajti spodobi
se nama, da tako
izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu
je pustil.
Po krstu je Jezus
takoj stopil iz vode,
in glej, odprla so
se nebesa. Videl je
Božjega Duha, ki
se je spuščal kakor
golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz
nebes je rekel: »Ta
je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam
veselje.«
(Mt 3,13—17)

 Za konec
PODOBNOST – Dva upokojenca se pogovarjata: "Politiki so kakor golobi." "Kako to misliš?" "Ko so spodaj,
ti jedo iz roke, ko so zgoraj se ti podelajo na glavo."
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: Iz 49,3.5–6
2. berilo: 1 Kor 1,1–3
evangelij: Jn 1,29–34

Nekdo me je vprašal, kdaj mlad človek odraste. Odgovoril sem mu, da danes največkrat ni starosti, poklica,
načina obnašanja ali česa podobnega, ob čemer bi to
prepoznali. Nekdaj je bila za fante pomembna prelomnica vojaščina ali kakšen drug preizkus. Trenutno je mnogim mladim zelo otežena pot k osamosvojitvi. Čeprav se
časi na zunaj spreminjajo, notranja prelomnica v življenju ostaja. Zunanji običaji so samo pomagali prehoditi
notranjo pot. Dokler je ne prehodiš, ne odrasteš, tudi če
imaš že dovolj let.
Ostaja reka Jordan. Kristus je sprejel krst in se dal
potopiti v to tekočo vodo sredi puščave. Življenje teče
vztrajno kakor reka. Ni ga mogoče zadržati, ohraniti,
nadzorovati, razumeti … Je ena sama pot: spustiti se
v to reko. Nobene druge reke ni in je ne bo. Eno samo
življenje je in človek mu ni gospodar. Gospodar življenja
je en sam, edini Oče.
Odrasti zato pomeni potopiti se »v reko Jordan«, zapustiti obrežje in sprejeti pot v neznano. Nihče ti ne bo
mogel dati zagotovila, kaj te čaka. Nihče ne bo mogel
pomočiti noge in stopiti v vodo namesto tebe. Moral boš
sam, vendar ne sam. Potrebuješ nekoga, ki te spremlja.
Potrebuješ tudi skupnost, brez nje ostajaš le v svojih
predstavah in ne boš videl »čez«.
Zaman se trudimo, da bi
družbo tako spremenili,
posodobili, da v njej ne
bi bilo treba odrasti.
Da je življenje eno
samo in da je vanj
treba oditi, je jasno iz
ravnanja Boga samega. On sam je odšel iz
tega, kar je za nami.

On sam je stopil in se dokončno potopil v »usodo« padlega, izgubljenega in
minljivega človeštva. Toda ni šel sam.
V vodo stopa z Očetom. Jagnje Božje
jemlje nase greh sveta. Zato breme
vsega človeštva sovpada z Očetovo
ljubeznijo. Bogu samemu torej ne bi
bilo treba v neznano. Življenje bi lahko »organiziral« drugače, vendar ga
ni. Zakaj bi se torej bali iti v neznano?
Tudi danes in še posebej danes, sredi »moderne« družbe, sredi puščave.
Pomehkuženost ti lahko odmakne in
oddalji odraslost. Ko življenje izgubiš
in ga znova najdeš, takrat odrasteš.
Zato Oče dopusti, da v življenju kdaj
ostanemo brez vsega.
Voda je sedaj dobila posvečevalno
moč. Očetova ljubezen nam je spet
dostopna. Bili smo brez Očeta, in vendar lahko odrastemo. Po logiki sveta
to ni mogoče, po ne-logiki Božje ljubezni pa je. Sredi puščave današnjega
sveta je mogoče!
župnik

Obvestila:
PRIPRAVA NA ZAKON
začne danes ob 16. uri v
Šturjah ali na Kapeli v
Novi Gorici ob 20. uri.
Več na spletni strani.
PRIPRAVA NA KRST
Priprava staršev na krst prvega ali drugega otroka se
začne v torek ob 20. uri
v Marijini hiši v Šturjah.
Priprava naj ne bo ovira
ampak priložnost za pomembno prelomnico krsta.

SKRITI MOLIVCI ZA PRVOOBHAJANCE
Hvala vsem, ki z osebno molitvijo
podpirate birmance in njihove družine.
Sedaj vabljeni, da pridete po podobico tudi za letošnje prvoobhajance.
Na
prejem
zakramenta
sprave
in evharistije se pripravljajo:
Anisa Vodopivec iz Skrilj
Neža Bratina iz Skrilj
Nina Breščak iz Potoč
Matej Capuder iz Vrtovina
Mojca Curk iz Potoč
Matija Mrevlje iz Potoč
Filip Sluga iz Kamenj
Lea Vodopivec iz Potoč
Tjaša Winkler iz Skrilj
Gospod, pripravi in izpolni
njihovo srce!
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Srečanje za starše prvoobhajancev
bo v sredo ob 19.30 v Kamnjah.
MLADI
Dobimo se na srečanju v petek ob
20. uri. V petek, 24. januarja, gremo
na dogovorjeni skupni zimski vikend
v Stržišče. Računaj na datum in povabi še druge.
ANIMATORJI BIRMANCEV
se dobimo pred mladinskim srečanjem ob 19.30 v Kamnjah.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V petek popoldne začenjam blagoslavljati v Skriljah od 15. ure od št.
1 do večerne maše, nadaljujem v
soboto po jutranji maši do večera (v
nedeljo popoldne ne bom nadaljeval).
HVALA
Pri ofru na novo leto smo za cerkev
v Kamnjah zbrali 640,00 €. Hvala za
vse vaše darove.

ROMANJE V RIM in ASSISI
Ker vas je več kot 20 na čakalni listi,
smo zamenjali prevoznika in dobili
nekoliko večji avtobus z nekaj dodatnih sedežev (po vrsti po čakalni
listi). Zato še ni vseh podatkov in prijavnic.
STARŠI BIRMANCEV V KAMNJAH
Računajte na krajše srečanje v sredo, 22. januarja, ob 20. uri. Sporočite, če so posebne časovne ovire.
SMUČANJE IN OGLED JASLIC
Možnost z župljani s Cola, v petek,
25. januarja. Smučanje v Zocolanu
in ogled jaslic v krajih Sutrio in Arogrande. Cena 32 €
Prijave po telefonu: 05 36 68 465.
Predviden odhod 25. 1. okoli 6. ure iz
Ajdovščine.
Z našimi župnijami tudi letos načrtujemo skupno smučanje, datuma še
nismo določili.

KAJ POMENI?
iz katekizma katoliške Cerkve
Nekaj drobtinic razlage veroizpovedi
v kompendiju katekizma (101 – 106):
101. V kakšnem smislu je vse
Kristusovo življenje skrivnost?
Vse Kristusovo življenje je dogodek
razodevanja. Kar je vidno v Jezusovem zemeljskem življenju, vodi k
njegovi nevidni skrivnosti, zlasti k
skrivnosti njegovega božjega sinovstva: "Kdor vidi mene, vidi Očeta"
(Jn 14,9). Tudi če se odrešenje dopolni s križem in vstajenjem, je vse
Kristusovo življenje skrivnost odrešenja, kajti vse, kar je Jezus storil,
govoril in trpel, je imelo namen od-

rešiti padlega človeka
in ga znova postaviti
v njegovo prvotno
poklicanost božjega
otroka.
104. Kakšen pouk
nad daje Jezusovo
skrito življenje v
Nazaretu?
V času skritega življenja v Nazaretu ostaja Jezus v
molku običajnega življenja. Tako
nam omogoča zedinjati se z njim v
svetosti vsakdanjega življenja, stkanega z molitvijo, preprostostjo, delom, družinsko ljubeznijo. Njegova
podreditev Mariji in krušnemu očetu
Jožefu je podoba njegove sinovske
pokorščine Očetu. Marija in Jožef v
veri sprejemata Jezusovo skrivnost,
čeprav je ne razumeta vedno.
105. Zakaj Jezus sprejme od Janeza "krst pokore v odpuščanje
grehov" (Lk 3,3)?
Zato, da začne svoje javno življenje
in vnaprej sprejme krst svoje smrti: tako sprejme svojo uvrstitev med
grešnike, čeprav je brez greha. On je
"božje jagnje, ki odjemlje greh sveta"
(Jn 1,29). Oče ga razglasi za svojega
"ljubljenega Sina" (Mt 3,17) in Sveti
Duh se spusti nanj. Jezusov krst je
predpodoba našega krsta.
106. Kaj razodevajo Jezusove
skušnjave v puščavi?
Jezusove skušnjave v puščavi so ponovitev skušnjav Adama v raju in
Izraela v puščavi. Satan skuša Jezusa
v njegovi pokorščini poslanstvu, ki mu
ga je zaupal Oče. Kristus, novi Adam,
vzdrži, in njegova zmaga naznanja
zmago njegovega trpljenja, najvišjo
pokorščino njegove sinovske ljubezni.
Cerkev se pridružuje tej skrivnosti
zlasti v bogoslužnem času posta.

