Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 1,

KAMNJE ob 18.30
za vse †† Potoče 6

ČRNIČE ob 18.00
za † Marijo Koron in †† iz
družine, Črniče 4

Presveto Jezusovo ime

VRTOVIN ob 8.00
za † Darino Lozar,
p. n. sosedov

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 24

sreda, 4. 1.,
Angela Folinjska,
redovnica

SKRILJE ob 18.30
za †† Metodo Šuligoj,
Skrilje 70, 30. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Slavico Cigoj in ††
starše, p. n. Malovše 1

Bazijili Veliki in Gregor
Nazianški, škofa

torek, 3. 1.,

četrtek, 5. 1.,
Emilijana,
devica

prvi petek, 6. 1.,
Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

prva sobota, 7. 1.,
Rajmund Penjafortski,
duhovnik

nedelja, 8. 1. 2017,
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA,

Severin Noriški,
opat

KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7
pred mašo možnost za spoved,
po maši kratko češčenje
KAMNJE ob 19.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 6a
veroučna maša, darovi otroci
za otroke

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji v dober
namen, p. n. Črniče 24
ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, p. n. Črniče 25
uro pred mašo priložnost za
spoved in češčenje
veroučna maša, darovi otroci
za otroke
ČRNIČE ob 18.00
za † Miloša Kukanja in
njegove †† starše,
p. n. Črniče 29

SKRILJE ob 8.00
za vse †† Skrilje 70e
od 7.30 češčenje in spoved
obhajanje petih prvih sobot
V Logu ob 17. uri obhajanje
petih prvih sobot
SKRILJE ob 7.30
v † Mirka in Marijo Kravos, Skrilje 52

ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji v dober namen, Črniče 24
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Darka Valiča, Skrilje 1

 Za konec
NASVET – Po natančnem pregledu zdravnik reče pacientki: »Gospa, z vami ni nič narobe. Nekaj
toplih kopeli pa gibanje na svežem zraku in topla obleka, pa se boste bolje počutili.« Doma žena
poroča možu: »Pomisli, dragi. Zdravnik mi je svetoval kakšen teden v atomskih toplicah, dva tedna v
Kranjski Gori, pa takoj si moram kupit krzen plašč.«
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

Marija, Božja Mati

1. januarja 2017
št. 1/17

Z mirom v srcu v novo leto
Ko imaš mir v srcu, imaš vse. V srcu se začenja mir v okolici in
v svetu. Novo leto začenjamo s praznovanjem Marijinega materinstva. Prisluhnila je besedam pastirjev in jih vzela zares. Premišljevala jih je v srcu. Bog ji je tudi po ljudeh počasi odkrival, kaj vse
pomeni to, da je in bo Božja Mati.
Kaj lahko to pomeni zame in zate na začetku novega leta? Pomeni, da se novi časi ne delajo, ampak se rojevajo. Pomeni, da je
biti mati in biti oče več kot le roditi otroka. Mnogim dar telesnega
materinstva in očetovstva ni dan. Ne boj se in zares izroči svoje
življenje Bogu, da bo lahko iz tvojih nitk naprej skupaj z drugimi
pletel tvoje večno življenje. Tisti, ki so vam dani otroci, pa lahko odkrivate, da biti in oče in mati pomeni neizmerno več, kot le
»imeti otroka«. Marija je to odkrivala vse življenje. Zato se njeno
materinstvo ni končalo z Jezusovim odhodom od doma niti z njegovo smrtjo. Njeno materinstvo je s tem raslo in se ni manjšalo.
Na koncu zemeljskega življenja se ni končalo. Bog jo je z vnebovzetjem vključil v svoje širše načrte.
Tudi moje in tvoje očetovstvo in materinstvo se ne bo končalo na
tej zemlji. Oče in mati postajaš, ko dopustiš, da ne razpolagaš več
sam s svojim življenjem. Ko dopustiš, da te Bog in drugi za vedno
zaznamujejo. To pomeni, da je Marija, kar je slišala, premišljevala
v svojem srcu. Tako se rojeva in širi mir.
Svoje okolice in sveta ne boš spreminjal le z izpopolnjevanjem samega
sebe, z brzdanjem in oblikova(Lk 2,16–19)
njem svojih misli. Svet začneš
spreminjati, ko v svoje srce spuščaš drugega. Tako ga »vključiš«
v Božje načrte. V srce lahko
spustiš tudi tistega, s katerim
se ne strinjaš, tistega, ki ga
ne razumeš. To je mir v
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
srcu.
1. berilo: Iz 42,1–4.6–7
2. berilo: Apd 10,34–38
Mir v srcu šele pozneje prievangelij: Mt 3,13–17
naša tudi drugačne misli,
Tisti čas
so pastirji
pohiteli v
Betlehem in
našli Marijo, Jožefa in
dete, položeno v jasli. Ko
so to videli,
so pripovedovali, kar jim
je bilo rečeno
o tem otroku.
In vsi, ki so
jih poslušali,
so se začudili
temu, kar so
jim povedali
pastirji. Marija pa je vse te
besede ohranila in jih premišljevala v
svojem srcu.

besede, pogovore in ravnanje. Vse to so
otroci našega duhovnega materinstva in
očetovstva. Vsako rojevanje pa je povezano z bolečino, negotovostjo in hkrati
veseljem. Zato se ne boj bolečine v letu,
ki prihaja. Boj se, da bi to notranjo bolečino začel omamljati z mnogimi sredstvi, ki jih danes ponuja svet. Ne bodimo
omamljeni ali pa varno zaprti pred porodnimi bolečinami današnje družbe.
Zato vam iz srca voščim blagoslovljeno in zares srečno novo leto. Želim vam
pogumnega očetovstva in materinstva,
kjerkoli ste v svoji življenjski zgodbi. Želim vam, da bi se dali na razpolago mnogim lepim Božjim načrtom, in vse drugo
vam bo navrženo. Ni treba, da smo v novem letu popolni, bodimo pa predvsem
živi.
Voščilu se pridružuje tudi g. Aleksander
Lestan.
župnik

VEROUK
je od torka spet reden za vse skupine
(z devetošolci se dobimo 11. 1.). Pridite k sveti maši v petek, na praznik.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Vabljeni k sveti
maši slovesnega
praznika v petek ob 18. in
19. uri. Otroci
vabljeni, da na
jaslice
položite
darove, ki ste jih
dajali v šparovček v adventni akciji otroci za otroke.
Na tretji sveti večer pred praznikom
je lepo, da še tretjič pokadimo hišo.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramentom.
Bolnikov in starejših tokrat ne obiskujem posebej, v januarju samo med
blagoslavljanjem domov.
OBHAJANJE PRVIH SOBOT
V letu 2017 se bomo spominjali stoletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi
in se poglobili v sporočila, ki jih je po
treh pastirčkih dala vsemu svetu. V
ta namen bomo tudi letos skupaj obhajali pet prvih sobot v Logu. Tako bo
prva pobožnost to soboto 7. januarja ob 17. uri. Uro prej bo možnost
za sveto spoved. Vsakič pripravlja
druga župnija, naši župniji sta na vrsti
v marcu. Možnost obhajanja bo tudi
letos ob sobotah zjutraj v Skriljah.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Na nedeljo Jezusovega krsta se bodo v
obeh župnijah pri maši
predstavili letošnji prvoobhajanci.
Povabili
vas bodo, da v času priprave postanete njihovi
skriti prijatelji, ki molijo zanje in njihove družine. V ta namen boste lahko
prišli po podobico.
JASLICE NA SVETEM PAVLU
V okolici cerkve lahko
poiščete in si ogledate več kot osem različnih preprostih jaslic
in kamnitih upodobitev. Pohvala vsem, ki
ste se odzvali in bili ustvarjalni.
KOLEDNIKI
Pohvala vsem kolednikom, ki ste se
podali na pot. Vabljeni, da se udeležite
srečanja z drugimi primorskimi koledniki, ki bo v soboto, 7. 1., v Vipavi ob 10.
uri. Zaradi števila se, prosim, do četrtka
prijavite Julijani na 040 888 420.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Z blagoslavljanjem nadaljujem
v Črničah:
V ponedeljek dopoldne od 9. ure
od št. 20 do 45; popoldne po 13. uri
do 58 (hiše pod cerkvijo);
v petek popoldne od 13. ure do
svete maše novo naselje od 63 proti kapelici samo hiše na južni strani
ceste;
v soboto od 9. ure dopoldne od št.
59 proti kapelici na drugi strani ceste; po 13. uri naprej številke 70 do
79e.
v nedeljo popoldne od 14. ure od
80 do konca (Brith priti večeru)
Sporočite, kadar ne morete čakati
in se odgovorimo za drugačno uro.
PRIPRAVA NA ZAKON
Priprava za pare na Kapeli v Novi
Gorici se začne v nedeljo, 8. januarja, ob 19. uri. Informacije in obvezna prijava na www.dcsg.si/priprava-na-zakon; 051
614 912. V Vipavi
se začne v nedeljo,
15. januarja.
NABIRKE
Na božični dan smo pri ofru za potrebe cerkve zbrali V Kamnjah
1.535,00 in pri polnočnici še 349,60;
v Črničah 891,10 (od tega 350 osebni dar za obnovo kapelice) in pri polnočnici še 394,93. Hvala vsem darovalcem. Hvala vsem, ki se spomnite
tudi z osebnim darom za potrebe
duhovnika.

***
Iz poslanice papeža Frančiška za
50 svetovni dan miru
RESNIČNO BOJNO POLJE JE
ČLOVEŠKO SRCE

Preteklo stoletje sta opustošili dve
pogubni svetovni vojni, spoznali
smo grožnjo nuklearne vojne, da-

nes se spoprijemamo s strašno vojno
v koščkih. Nasilje
povzroča izjemno
trpljenje. S kakšnim namenom?
Nasilje omogoča doseči cilje trajne vrednosti? Nasilje ne predstavlja skrbi za
naš razdrobljeni svet. Tudi Jezus je živel v časih nasilja. In Jezus je učil, da je
resnično bojno polje, kjer se spopadata
nasilje in mir, človeško srce. Toda njegov
odgovor na to je pozitiven: neutrudno je
oznanjal brezpogojno ljubezen Boga, ki
sprejema in odpušča; svoje učence je
učil, naj ljubijo tudi sovražnike. Začrtal
je pot nenasilja, ki jo je sam prehodil vse
do konca, do križa. Kdor torej sprejme
Jezusovo veselo novico, zna prepoznati
nasilje, ki ga nosi v sebi, in se pusti ozdraviti Božjemu usmiljenju, tako da sam
postane orodje sprave: Biti pravi Jezusovi učenci danes pomeni pristati tudi
na njegov predlog nenasilja.
Benedikt XVI. je pojasnil, da nenasilje
za kristjane ne predstavlja zgolj taktičnega vedenja, temveč držo nekoga,
ki je tako prepričan o Božji ljubezni in
njegovi moči, da ga ni strah soočiti se z
zlom samo z orožji ljubezni in resnice.
POT NENASILJA
SE ZAČENJA V OKVIRU DRUŽINE

Če je izvor nasilja v srcu ljudi, potem se
pot nenasilja začenja v okviru družine.
Ta je namreč okolje, kjer se nauči komunicirati in skrbeti za druge; kjer se trenja ali spori presegajo z dialogom, iskanjem dobrega za drugega, usmiljenjem
in odpuščanjem. Iz družine se veselje
ljubezni nato razširi po svetu in v družbi.
Nedavno sklenjeni jubilej pa nas spominja, da so del naše družine, naši bratje
in sestre, tudi osebe, ki so obravnavane
z brezbrižnostjo, ki so žrtve krivice in trpijo nasilje.

