Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 1,
Henrik Suzo,
mistik

tretja nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
za †† Slokar in Bratina,
Kamnje 12a

GOJAČE ob 18.00
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8
22. januarja 2017

torek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 15.00
ČRNIČE ob 18.00
pogrebna za † Marijo Lenico za † Alojza Ipavca,
Vodopivec, Kamnje 58
p. n. Črniče 9

sreda, 25. 1.,
Spreobrnitev
apostola Pavla
sklep tedna za edinost
četrtek, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

SKRILJE ob 18.30
v zahvalo,
Skrilje 91d

MALOVŠE ob 18.00
za † Mileno Rogelj,
p. n. Malovše 37

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Rijavec,
Kamnje 5, p. n. Vrhnika

ČRNIČE ob 18.00
za † Cirilo Stibilj, p. n.

petek, 27. 1.,
Angela Merici,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za † Mileno Goljevšček,
umrla v Avstraliji,
p. n. Vrtovin 123
veroučna maša
SKRILJE ob 7.30
za † redovnico
Darinko Bajec, p. n.

RAVNE ob 18.00
za † Marjana Remca,
p. n. Ajševica

sobota, 28. 1.,
Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj

nedelja, 29. 1.,
ČETRTA
NEDELJA
MED LETOM,
nedelja Svetega pisma,
Valerij,
škof

ČRNIČE ob 18.00

za župnijo

KAMNJE ob 7.30
v †† starše Bratina, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za žive in †† duhovnike, p. n. Malovše
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Albino Nevreden, Vrtovin 26a

 Za konec
VIROZA – »Mihec, povej zakaj si v sosedovega Tončka metal kamenje?« Ja, zato, ker ima virozo.«
»Virozo? Kaj ima to s kamnjem?« Nisem si upal bliže, da bi ga z rokami namlatil.«
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
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Življenje se ne ustavi
Ko je hodil ob
Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata:
Simona, ki se je
imenoval Peter,
in njegovega
brata Andreja. Metala sta
mrežo v jezero;
bila sta namreč
ribiča. Rekel
jima je: »Hodita za menoj
in naredil vaju
bom za ribiča
ljudi.« Takoj sta
pustila mreže in
šla za njim. In
ko je šel od tam
naprej, je zagledal dva druga
brata: Jakoba,
Zebedęjevega
sina, in njegovega brata
Janeza, ki sta s
svojim očetom
Zebedęjem v
čolnu popravljala mreže.
(Mt 4,18–21)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sof 2,3; 3,12–13
2. berilo: 1 Kor 1,26–31
evangelij: Mt 5,1–12a

Kmet je na podeželskem sejmu razstavil bučo v obliki vrča za
dve galoni. »Ko še ni bila večja od palca, sem jo dal v vrč in v
njem je rastla. Ko je napolnila vrč, je nehala rasti,« je razlagal obiskovalcem. Kakor je vrč naredil z bučo, podobno naredi
naša vernost z našo dušo. Zrastemo toliko, kolikor je velika in
močna naša vera in potem se ustavimo. Vernost je ustvarjalna, lahko pa tudi omejevalna.
Jezus je poklical čisto navadne, nepopolne ljudi, ki jih je srečal
ob obali. Ni imel pred očmi rast njihove popolnosti, ampak rast
njihove vere. Bili so verni možje, toda njihovi »vrči« so bili omejeni na velikost, na katero so bili navajeni. Svoje delo bi opravljali
naprej, in vsak po svoje v svojih družinah prišli do groba.
Leta tečejo, vendar se mi, čeprav živimo vedno bolj hitro, v
resnici lahko ustavimo. Kdaj? Dovolili smo, da je »mnenje sveta« ali pa naše »mnenje« oblikovalo in ustavilo našo »bučo«.
Tudi ti možje ob obali so svoje življenje oblikovali po nekem
mnenju. Verovali so v Boga, toda vrči, v katerih so živeli, so
ostali majhni. Vrči so sicer stekleni. Skoznje se vidi svet v vsej
okolici. Toda gledati življenje skozi steklo, to je mnenje. Mnogo
vidiš, veš in poznaš, toda tvoja duša ostaja majhna. V skupnosti učencev se je prebudilo nekaj novega. To ni bilo več
mnenje, ampak vera.
Zato Jezus ni začel »z načrtom«,
ampak je šel k ljudem. Pred seboj ni
imel načrta popolne zgradbe bodoče
Cerkve, temveč ljudi: »Ozdravljal je
vsakovrstne bolezni in vsakovrstne
slabosti med ljudstvom.« Pri sedanjem papežu mnoge sodobne farizeje
moti prav to, da gre h konkretnemu
človeku in »pozablja« na vzvišene
načrte in na branjenje resnice. Tisti,
ki gledajo skozi steklo, celo mislijo, da s tem želi biti všečen. Kasneje pa se izkaže, da se iz tega rodijo
dejansko veliko boljši Božji načrti.

Frančišek ve, da je potrebno najprej
razširiti vrče in pustiti bučam, da zrastejo. V veliki skušnjavi smo, da bi raje
nadzirali njihovo rast.
Možje so pustili mreže in postali učenci. Si morda tudi ti prenehal rasti v svojem majhnem vrču, popravljaš mreže
in svet le opazuješ skozi steklo? Da bi
razširil vrč, ni treba, da si heroj. Samo
pustiti mu je treba, da pride, vstopi v
tvoj čoln. Pusti mu, da te pokliče tam,
kjer si.
župnik

VEROUK IN MINI
N
SVETOPISEMSKI MARATON
V tem tednu bomo po Sloveniji na več
krajih že deveto leto neprekinjeno brali Sveto
pismo pod gelom »Spregovorim ti na srce« iz
preroka Ozeja ... V župniji
bomo imeli mini svetopisemski maraton z otroki.
Daje nekoliko drugačno
izkušnjo srečanja z Božjo
besedo, zato res lepo vabljeni, da pridete zraven tudi odrasli.
Letos bo maraton v času verouka, zato
pridejo veroučenci k verouku brez
torb. V času branja ste zelo vabljeni
starši in tudi drugi župljani. Starši, če le
morete, se maratona udeležite na enega
izmed terminov. Odrasli lahko ostanete v učilnici, kolikor želite. Prosimo, da
prihajate in odhajate v miru in tišini, da
ne boste motili skupine, ki je pred vami!
Otroci in odrasli lahko od doma s seboj
prinesete svoje Sveto pismo in boste v
njem lahko sproti sledili.
Pridete lahko kadar koli v času, ki je spodaj:
V KAMNJAH:
TOREK
od 16.00 do 18.00
SREDA
od 15.00 do 17.00
ČETRTEK
od 16.00 do 17.00

V ČRNIČAH:
TOREK
od 16.00 do 17.50
ČETRTEK
od 15.00 do 17.50

Otroci prihajate ob običajnih urah,
če ne morete, pridite ob
drugih urah. 1. in 2. razred v Kamnjah
imajo običajni verouk v ponedeljek.
Osmi razred v Kamnjah zaradi pogreba pridite v torek ob 16. uri ali v sredo ob 15. uri.
SVETOPISEMSKI MARATON
bo na našem koncu v šturski cerkvi.
Branje se bo začelo v soboto ob 19. uri
in sklenilo v nedeljo zjutraj ob 7. uri.
V soboto 10.00–11.00: Svetopisemske
urice za otroke od treh so šestih let starosti v Marijinem domu; 16.45–17.00:
uvodno petje v mašo; 17.00–17.45:
maša; 17.45–19.00: okrogla miza.
SREČANJE S ŠKOFOM JURIJEM
OB NEDELJI SVETEGA PISMA
bo v nedeljo ob 15. uri v telovadnici
škofijske gimnazije v Vipavi. Lepo vabljeni
bralci in vsi, ki imate radi Božjo besedo.
SREČANJE ZA STARŠE
prvoobhajancev v Kamnjah bo v četrtek po maši (ob 19. uri) v Kamnjah.
VEROUČNA MAŠA
bo v petek v Vrtovinu. Otroci in starši,
pridite.
MLADINSKO SREČANJE
v petek ob 20. uri v Kamnjah.
HVALA
Iz srca se zahvaljujem za darovano bero, ki ste jo namenili ob obisku
domov in drugih priložnostih. Bog vam
povrni, duhovniki živimo od vaših darov.
Hvala tudi za vso drugo podporo, ki sva
je z g. Aleksandrom Lestanom deležna.
Do konca meseca poravnajte naročnine
na verski tisk, večina vas je že. Nekaj
domov je še ostalo, ta konec tedna sem
zaseden in ne bom mogel, najbolje, da
pokličete in se dogovorimo.

SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
od 23. 1. do 6. 2. 2017 so na vrsti hiš.
št. 79–119.
V nedeljo, 6. februarja, bo spet nabirka
za cvetje (če ni še kak drugi namen).
ČLANI ŽUPN. PASTORALNEGA SVETA
Računajte na predvideno srečanje: v
Kamnjah v sredo, 1. 2., ob 20. uri, v
Črničah v ponedeljek, 13. 2., ob 20. uri.
S.O.S MOLITEV
Od septembra je zelo
zaživela pobuda sodelavcev Skupnosti
Emanuel. Ko si ne
znate več pomagati in je breme težko,
pa bi radi molili, toda ne znate ali ne
zmorete sami, pokličite na 031 533
133 ali 031 233 133 vsak dan med
20.00 do 22.00. Molivec z druge
strani telefona je vedno v kapeli pred
Najsvetejšim. Večkrat med letom se
za prejete namene daruje tudi sveta
maša.
***
SESTRA DARINKA BAJEC
V sredo, 18. januarja, je v jeseniški
bolnišnici umrla s. Darinka Bajec (krstno ime Marija -Vislava). Od nje smo
se poslovili včeraj, v soboto, na Brezjah. Hvaležni smo ji za vse, s čimer je
zelo zaznamovala našo župnijo.
Rodila se je 28. maja 1924 v Skriljah Očetu Ivanu in materi Ani Krtelj.
Osnovno šolo (1931–36) je obiskovala
v Skriljah, na Blanci, v Sevnici in Št.
Jakobu v Slovenskih goricah, gimnazijo v Mariboru 1936, končala v Ljubljani
1944. Nadaljevala je v šoli za umetno
obrt (1948–52), potem v Beogradu,
kjer je 1956 diplomirala na Akademiji
za uporabno umetnost – za keramiko. Leta 1957 je postala redna članica
Društva uporabnih umetnikov. Razstavljala je v sklopu Društva v Beogradu in Novem Sadu. Bila je na študij-

skem izpopolnjevanju v Stuttgartu
1957–58, v Parizu
1959–60, pozneje
še v Švici in v Holandiji. Delala je v
Mestnem muzeju v
Ljubljani kot restavratorka, leta1961
je postala članica
Društva
likovnih
oblikovalcev, v Psihiatrični bolnišnici
v Begunjah je vpeljala dva nova oddelka
za delavno terapijo (keramika in mozaik).
Skupaj z drugimi je razstavljala v Ženevi,
Faenzi, Istambulu, Indiji, Rusiji in Kanadi,
samostojne razstave pa je imela v Parizu,
Kranju, na Bledu in v Radovljici. Leta 1973
je postala članica Akademije Tommaso
Campanella. Poleg keramike je izdelovala
mozaike po načrtih prof. Vurnika. Njeni so
mozaiki na cerkvenih pročeljih v Cerkljah
in na Brezjah. Izdelala je mozaike za nagrobne spomenike na Žalah, v Repnjah,
Radovljici, Begunjah. Tudi v naših župnijah
nam govorijo njene umetnine v kapelici na
Prelovcah, na cerkvi v Kamnjah in Skriljah
ter mnogo drugih izdelkov. Za ljubljansko
stolnico je napravila jaslice iz keramike.
Kot šolski pripomoček pri verouku je izdelala modele za jaslice. Za škofijsko kapelo
v Kopru je leta 1962 napravila Križev pot v
reliefu iz žgane gline.
Več kot 30 let je z rodno sestro redovnico
s. Pavlo živela v Skriljah. Hvaležni smo ji
za vse, kar nam je v teh letih dala s svojim
življenjem in ustvarjanjem. Naj bo odslej
naša priprošnjica v nebeški lepoti.
(Iz: župn. arhiv Kamnje; osebni podatki; Rojs-Zorec, Šolske sestre sv. Frančiška)

