Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 1,
Pij IX.,
papež

torek, 10. 1.,
Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj,
Kamnje 9

GOJAČE ob 18.00
za †† starše Bovcon,
p. n. Gojače 3c

VRTOVIN ob 8.00
v zahvalo in priprošnjo za
zdravje, Vrtovin 23

ČRNIČE ob 18.00
na čast Kristusovemu rojstvu
za zdravje, p. n. Malovše

sreda, 11. 1.,
Pavlin Oglejski
škof

SKRILJE ob 18.30
MALOVŠE ob 18.00
za † Silva Kodriča,
za † Dorico Cigoj,
Skrilje 36
p. n. Malovše 1
veroučna maša

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

KAMNJE ob 18.30
za † sorodnico
p. n. sorodnikov

ČRNIČE ob 18.00
za vse †† Brankovič
p. n. Črniče 67a

petek, 13. 1.,
Hilarij (Radovan),
škof in cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.30
za † Vikco Lozar,
Vrtovin 89

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

sobota, 14. 1.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Anko in starše
Čehovin, Skrilje 24

za † Janka Kosovela,

Felik Nolanski,
duhovnik

nedelja, 15. 1. 2017,
DRUGA
NEDELJA
MED LETOM,

Mihej in Habakuk,
preroka

ČRNIČE ob 18.00
p. n. Črniče 84a

VRTOVIN ob 7.30
v † Boženo Leban, Vrtovin 11
ČRNIČE ob 9.00
za † Vojka Cudra, p. n. Črniče 71
za †† Dorico in Venceslava Cigoja, p. n. Malovše 39a
KAMNJE ob 10.30
za † Valerijo Lozar, Kamnje 62

nedelja Jezusovega krsta

8. januarja 2017
št. 2/17

Šele na koncu boš razumel
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 krstíti,
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.
(Mt 3,13–16)

 Za konec
KAVA – Zdravnik: »Gospa, svojemu možu ne smete kuhati močne kave, ker ga razburja.«
»Joj, gospod doktor, če mu dam šibko kavo, se še bolj razburja.«
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

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

Zgodilo se je v Münchnu. Neki obiskovalec je stopil v atelje,
kjer je slikar ravno končeval sliko »Snemanje s križa«. Ko je malo
bolje pogledal obraze, je odkril, da je tisti, ki na sliki ruva žeblje
iz Jezusovih rok, zelo podoben umetniku. »Zakaj si se pa naslikal
v tej vlogi?« Slikar mu je odgovoril: »V mladosti sem zabil veliko
žebljev v Kristusovo telo. Sedaj to vidim. Rad bi jih čim več izvlekel iz njega.«
Ko te dni obiskujem domove in mi pripovedujete najrazličnejše
življenjske zgodbe vas, vaših sorodnikov in prednikov, se sam pri
sebi sprašujem kot vi: »Zakaj je bilo to potrebno?« »Zakaj Bog
vse to dopušča?«
Podobno tudi Janez Krstnik sprašuje Jezusa, zakaj vendar je
zanj potreben krst. Jezus mu ne razloži, temveč pravi: »Pusti
zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Ta
»pusti zdaj« ob reki Jordan kaže na vse naše življenjske zgodbe,
ki jih Bog dopušča. Podobno se je upiral Peter, da bi mu Jezus pri
zadnji večerji umil noge. Tudi njemu je odgovoril: »Tega, kar jaz
delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje« (Jn13,7).
In Peter mu je pustil. Šele ko je Jezus stopil iz vode (znamenje
vstajenja iz groba), »so se odprla nebesa« in šele tedaj se je razodel Očetov glas. Dogodki ob Jezusovem krstu so pokazali, da bo
šele po vstajenju mogoče povsem razumeti pomen Jezusovega
nauka, njegovih čudežev. Šele tedaj bo mogoče razumeti, zakaj
potrebujemo Cerkev in zakaj se greha, usode in smrti ne moremo rešiti sami.
Tudi tega, zakaj so nas dali krstiti in čemu danes dajete krstiti otroke, sedaj še ne moremo razumeti. Vera je dar, po katerem
lahko vnaprej živimo, kar še ni končano. Vera je dar. To vidimo danes,
ko mladim zgolj tradicija ne prinese
več smisla, zakaj bi živeli vero in se
udeleževali evharistije. Danes, ko ni
več vetra v jadrih, se pokaže, kdo
v resnici vesla in ima pred seboj
smer, kam naj sploh vesla.

Šele na koncu bomo razumeli. Sedaj pa
imamo teh nekaj let na zemlji, da kot Jezus ne gledamo nazaj, temveč pogumno
stopimo v Jordan, v reko brez vrnitve. In
kaj je Jordan? To je tvoje življenje skupaj
z drugimi. Edino, ki ga imaš in ga hkrati
nimaš. Saj je tvoje in ni tvoje.
Ne moreš življenja zavrteti nazaj. Lahko
pa greš med ljudi in puliš žeblje iz Kristusovega telesa. Njegovo telo si ti in ljudje okrog tebe. Veliko žebljev je zabitih.
Opazuj in prepoznal boš, koliko ljudi je
pribitih na lastne križe. In mnogi si ne
morejo več sami pomagati. Pojdi v Jordan, ne čakaj. Na koncu boš razumel.
župnik

SREČANJE ZA STARŠE
V soboto ob 18. uri je srečanje, ki je
predvideno za starše veroučencev iz
obeh župnij. Med letom nimamo veliko
srečanj po razredih, zato toliko bolj računam, da pridete na sobotno. Verouk
brez podpore staršev nima veliko koristi.
Starši ne potrebujete toliko predavanj in
sestankov (že drugje jih imate preveč),
ampak predvsem spodbude, pričevanja
in duhovne hrane za vaš naporni vsakdanji poklic.
SARA IN BOJAN DOLJAK MED NAMI
»Če je uspelo
nama, lahko
uspe vsakemu
paru!« S tem
nas sporočilom
bosta v soboto nagovorila
Bojan in Sara
Doljak. Živita v Logatcu, Bojan je po
rodu iz Grgarja. Lepo vabljeni ne samo
poročeni, ampak vsi starši in drugi v
soboto, 14. januarja, ob 18. uri v župnijsko dvorano v Kamnjah.

Njuna življenjska pot priča, da lahko z
Bogom kljub bolezni, smrti, razočaranjem na skupni poti v družini gremo
varno mimo vseh prepadov življenja.
Več na spletni strani.
Povej naprej in povabi še prijatelje.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v Skriljah. Lepo vabljeni otroci
in starši. Skriljani pripravite prošnje.
SKRITI PRIJATELJI
DRUŽIN PRVOOBHAJANCEV
Lepo je, ko otrok in njegova
družina čuti, da nekdo zanj
moli. Mlade družine še posebej potrebujejo podporo
župnije. Tudi letos vabljeni,
da pridete po podobico in sprejmete
molitev v času priprave na prvo obhajilo
za enega od prvoobhajancev in njegovo
družino. Lahko sporočite tudi po e-pošti
in vam potem ob priliki dam podobico.
ZAKONSKI JUBILANTI
v Kamnjah lahko v zakristiji vzamete fotografijo s praznovanja.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Z blagoslavljanjem nadaljujem:
Danes, v nedeljo, v Črničah od 14. ure
od št. 80 do konca na Brithu.
V petek po 13. uri na Ravnah od št. 1 do
13 (do cerkve)
V soboto od 9. do 15. ure od cerkve do
zadnje hiše v Slejkih.
Sporočite, kadar ne morete čakati, da se
odgovorimo za drugo uro.
PRIPRAVA NA ZAKON
Priprava za pare se začne v nedeljo, 15. januarja, ob 16. uri
v Vipavi, v prostorih ŠGV. Zaradi števila se prej prijavite Sašu Mugerliju
na saso.mugerlli@rkc.si; 031 742 373. Pari,
bodite pogumni in odgovorni!
PRIPRAVA NA KRST
za starše je v torek ob 20. uri
v Šturjah v Marijinem domu pri
cerkvi.

PRIPRAVNIKI NA SVETO SPOVED IN OBHAJILO
v Kamnjah:
v Črničah:
Adam Batagelj iz Vrtovina
Nik Komel iz Skrilj
Klara Mahkovec iz Potoč
Maja Marc iz Potoč
Sara Mervič iz Vrtovina
Melisa Mrevlje iz Potoč
Vita Štrukelj (Predmeja) iz Skrilj
Lina Štolfa iz Skrilj
Žiga Žerovec (Ajdovščina) iz Skrilj

Matija Bovcon iz Gojač
Tobija Cigoj iz Malovš
Erik Česnik iz Črnič
Karin Košnik Gojač
Maks Malik iz Črnič
Gal Nemeček iz Raven
Mark Remec iz Raven
Sara Žorž iz Raven
POVZETEK STATISTIKE MATIČNIH KNJIG
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Poroke: V Črničah in Kamnjah ena poroka drugje. Življenje naj bo blagoslovljeno. Podpirajmo mlade, da si bodo želeli skleniti sveti zakon. Sveti zakon ne bo nikoli postal nekaj
zastarelega.
Krsti: Od teh v Kamnjah eden iz druge župnije. Krst pomeni, da družina sprejme dar Božjega življenja. To ni šola ali dodatna dejavnost, ampak življenje, ki edino premaga usodo
in smrt.
Spovedi: Hvalevredno je, da mnogi skrbite za redno mesečno spoved. Prav posebej pohvala staršem, ki k temu navajate svoje otroke. V svetem letu se je še posebej čutila
sprememba pri spovedovanju v naši dekaniji. Sveta spoved je velik dar. V napornem ritmu
življenja se lahko dogovorite z duhovnikom za umirjeno spoved ali pogovor zunaj ustaljenih terminov.
Svetih obhajil je bilo podeljenih v Črničah 7.700, v Kamnjah 15.300. Blagoslov ne more
nikoli povsem nadomestiti svete evharistije. Vendar tisti, ki ne morete prejeti obhajila,
lahko pristopite tako, da nakažete (s prstom na ustih ali s prekrižanimi rokami na prsih) in
prejmete blagoslov. Tako učite tudi otroke, ki še niso pripravljeni.
Pogrebi: Od 26-ih jih je bilo 18 previdenih, kar je pohvalno. Lepo je, da poskrbite za milost zakramentov, pokličete duhovnika v bolnišnici, domu ali doma.

