Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 1.,
Pavlin Oglejski,
redovnica

torek, 12. 1.,
Tatjana (Tanja),
mučenka

sreda, 13. 1.,
Hilarij,
škof

četrtek, 14. 1.,
Feliks Nolanski,
duhovnik

petek, 15. 1.,
Severin Noriški,
opat

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

nedelja, 17. 1.,
DRUGA NEDELJA
MED LETOM
Anton Puščavnik,
opat

nedelja Jezusovega krsta

KAMNJE ob 18.30
za †† Bernardo in Franca
Batagelja, Kamnje 2a,
p. n. Batuje

GOJAČE ob 18.00
za † Dorotejo Rebek,
p. n. vaščanov

VRTOVIN ob 18.30
za † Darka Slejka,
Potoče 3

ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Pahor
Skrilje 53

MALOVŠE ob 18.00
za † Danilo Lisjak,
30. dan

KAMNJE ob 18.30
za †† Dušana in Cvetko
Slejko, Potoče 3

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča in vse
†† iz družine, p. n. Črniče 78a

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo in priprošnjo,
Vrtovin 21c

RAVNE ob 18.00
za pokojne
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 8.00
za †† Bajc,
Skrilje 71

ČRNIČE ob 18.00
za vse †† Podgornik,
p. n. Črniče 3

10. januarja 2016

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Krkoč, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za † Franja Minkuža in njegove †† starše, p. n. Črniče 27a
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Potoče 49

Skrb za cerkev v Črničah:
Od 11. do 24.1. skrbijo za cerkev hišne št. 1–8.

 Za konec
ŠE NI SLIŠAL – Sredi noči zazvoni zdravnikov telefon. »Nujen primer, gospod doktor, hitro pridite. Moj sin
ima vnetje slepiča!« »Ne lomite ga, Škrjanc, vašemu sinu sem že lani izrezal slepič. Še nikdar pa nisem
slišal, da bi kdo imel dva.« »A tudi tega še niste slišali, da bi kdo imel dva sinova?«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

št. 2/16

Zakaj krst
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 odgovóril: »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

Odlomki besede na
naslednjo nedeljo:
Iz 62,1–5
1 Kor 12,4–11
Jn 2,1–11

Na velikem belem listu z majhnim madežem črnila vidijo
ljudje samo madež, ne pa velikega in čudovitega belega
lista – življenja. Tako je zapisal Vittorio Buttafava.
Življenje tako hitro mine. Našo pozornost pa zmotijo številni madeži. Tako zelo se ukvarjamo z drugimi stvarmi, da
sredi življenja pozabimo na veliki beli list. Pozabimo na bistveno: »živeti«. Odkar sta se Adam in Eva pustila zamotiti,
ne iščemo več življenja, ampak uživanje. Na vsem velikem
belem listu življenja sta naenkrat videla le drevo in sad na
njem. Človek od tedaj ne živi več iz življenja samega, ampak
poskuša življenje imeti v rokah. Bog nam je dal v last zemljo
in stvari, mi pa bi radi imeli v lasti tudi življenje samo.
Kozarec, ki se razbije, nikoli več ne bo isti kozarec. Poti
nazaj ni. Podobno tudi na tem velikem belem listu življenja
ni poti nazaj. Da bi človek ponovno »opazil« življenje, se
je Bog sam spustil v ta črni madež na njem. Ni ga izbrisal,
ampak se je sam napravil vidnega na črni packi, ki nas je
zapeljala. To je krst.
Človek je tako zagledan v vidne stvari, da ne vidi njihove
bele podlage. Zagledani v stvari ne vidimo več življenja, ki
je zadaj. Da bi zopet opazili in sprejeli Boga, je postal viden
v umrljivem telesu. Nismo ga več videli na beli podlagi življenja, zato smo ga
lahko odkrili na črnilu smrti. Samo zato
se je potrebno dati krstiti. In samo zato
je krst tako neizmerno velik dar. Jezus
je stopil v vodo, da je sprejel našo usodo. Ni odstranil madeža črnila, ampak je
stopil v ta madež.
Zato boš tudi ti našel Boga in življenje,
ko boš sprejel to življenje in ne boš iskal nekega drugega, idealnega. Kristus
te čaka v tvoji »usodi«. Na tebi je, da

ga sprejmeš. Hermann Hesse je dejal:
»Vsakdo ima v življenju svojo nalogo,
toda nihče tiste, ki bi jo hotel sam izbrati.« Prvoobhajanci bodo »sprejeli«
utelešenega Boga. V občestvu Cerkve
se učimo stvari ponovno »sprejeti«
in ne »vzeti«. Do krsta nimam »pravice«, ker ga ne morem več »vzeti«,
tako kot Adam in Eva. Krst lahko le
sprejmem od drugih, od občestva, od
nepopolne, večkrat zelo omadeževane, vendar Kristusove Cerkve.
Jezus je stopil v vodo, toda krst je
sprejel od drugega. Sprejel je tisto,
kar je Adam vzel. S tem je pokazal,
da Bog ni posameznik, ampak občestvo, Sveta Trojica, Življenje. Zato
krst nikoli ne more več biti »privatna
zadeva« in ni ga več mogoče držati v
rokah. Izmuzne se, ko ne vključuješ
več drugega. Dar ne more več postati
lastnina.
Belo oblačilo pri krstu pomeni Božjo
slavo, velik bel list, ki ga žal ne opazimo. Slava pomeni življenje, ki ga živi
Bog. Pretaka se po odnosih Očeta in
Sina in Svetega Duha. Belo oblačilo
smo pri krstu dobili, da bi se odpovedali ukvarjanju z madeži in zopet
sprejeli življenje.
Po sklepu božične dobe začenjamo
»navaden« čas. Ne bodi zagledan v
majhne pike črnila, poglej, kako neizmerno velik je beli list življenja.
župnik

MLADI
Kot smo se dogovorili, je v petek
spet filmski večer. Dobite se sami ob
20. uri v župnišču.
PRIPRAVA NA ZAKON
danes, v nedeljo, v Šturjah ob 16. uri,
na Kapeli v Novi Gorici ob 19. uri.

SKRITI SPREMLJEVALCI V MOLITVI
Kako lepo je, ko vsako
leto mnogi velikodušno
sprejmete podobico, s
katero postanete molivci za enega od prvoobhajancev
v času priprave. Vabljeni, da pridete po podobico in postanete skriti
spremljevalec. K zakramentu sprave bodo pristopili pred veliko nočjo,
prvo sveto obhajilo bo v Črničah
17. aprila, v Kamnjah 8. maja.
Hvala vsem, ki že spremljate vse
letošnje birmance.
ZAKONCI
Srečanje 2. zakonske skupine je v
četrtek ob 19.30 v Kamnjah, srečanje 1. skupine v petek ob 20. uri v
Črničah.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Ta teden obiskujem domove v Skriljah. V petek popoldne od 13.
ure od št. 1 proti Kislemu hribu in
cerkvi; v soboto po maši nadaljujem v okolici cerkve in naprej proti
Ruštjim, popoldne začnem na vrhu
novega naselja navzdol, kolikor bo
uspelo. V nedeljo popoldne od 14.
ure nadaljujem iz novega naselja,
Bajči proti avtocesti.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Za župnijsko romanje
po romarskih poteh
vzhodne Francije je
prosto še 1 mesto. Prijavljeni lahko pridete s prijavnico in
dobite položnici.
OTROCI ZA OTROKE
IN TRIKRALJEVSKA AKCIJA
V adventni akciji ste otroci za vrstnike v misijonih zbrali v Črničah 96 €,
v Kamnjah 221,61 €. Koledniki ste v
župniji Črniče zbrali 1.050 €. Darovi
so poslani v misijone.

Prvoobhajanci iz župnije Črniče:
Erazem Prinčič iz Črnič
Lara Rijavec iz Črnič
Luka Šinigoj iz Malovš
Urban Žigon iz Črnič
Prvoobhajanci iz župnije Kamnje:
Robi Batagelj iz Potoč
Nuša Bizjak iz Potoč
Žana Breščak iz Potoč
Anej Ferjančič iz Kamenj
Jan Petre iz Vrtovina

Lea Podgornik iz Skrilj
Ana Rustja iz Skrilj
Alen Sedej iz Potoč
Leja Slokar iz Vrtovina
Taja Slokar iz Skrilj
Pija Sluga iz Kamenj
Anika Vodopivec iz Vrtovina
K evharistiji bo iz višjih razredov
prvič pristopil tudi Nik Gregorič
iz Potoč.
Vse spremljajmo z ljubečo
molitvijo.
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Poroke: V Črničah skupno pet porok, od teh dve zunaj župnije.
Krsti: Od teh v Kamnjah eden iz druge župnije, v Črničah dva iz druge župnije.
Pogrebi: Od pokopanih v Črničah dva živela drugje.
Od vseh 21-tih jih je 14 prej prejemalo zakramente;11 je bilo previdenih; 5 neprevidenih, ker ni bilo poskrbljeno; 5 neprevidenih zaradi nagle smrti.
Ne bojmo se poklicati duhovnika bodisi doma bodisi v bolnišnici. Zakrament
bolniškega maziljenja je zelo dragocen v času, ko nastopi resna bolezen ali oslabelost in ne samo ob zadnji uri. Sveta evharistija je hrana za življenje in telesno
duhovna moč v času bolezni. Pred smrtjo pa je popotnica skozi vrata življenja.
Evharistija hrani in združuje življenje, ki ga je človek sprejel v krstu.
Svetih obhajil je bilo podelenih v rničah 9.500, v Kamnjah 17.000.

