Bogoslužje:
ponedeljek, 8. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za † Zorko Bratina,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 16.00
za †† Emila in Mileno
Vodopivec, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30
za †† Lavrenčič in † Darjo
Kobal, Vrtovin 9a

ČRNIČE ob 17.30
za † Angela Podgornika,
30. dan

sreda, 10. 1.,
Gregor Niški,
škof, cerkveni učitelj

SKRILJE ob 18.30
za žive in †† Kenda,
p. n. Idrija
veroučna maša

MALOVŠE ob 16.00
za † Dorico Cigoj,
p. n. Malovše 1

četrtek, 11. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

ČRNIČE ob 17.30
za † Marico Paljk,
osmina, p. n.

petek, 12. 1.,

VRTOVIN ob 18.30
za vse †† Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 17.30
za † Estero Lampič,
p. n. darovalca

sobota, 13. 1.,

SKRILJE ob 8.00
za †† sestri Pavlo in Darinko
Bajec, p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 17.30
za † Marka Ipavca,
p. n. Črniče 9

Severin Noriški,
opat

torek, 9. 1.,
Pij IX,
papež

Pavlin Oglejski,
škof

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE

Tatjana (Tanja)
mučenka
Veronika Milanska,
devica

nedelja, 14. 1.,
2. NEDELJA
MED LETOM
Sava,
škof

VRTOVIN ob 7.30
za † Tino Čermelj, Vrtovin 24
ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Kosovela, p. n.
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † teto Emo in njene †† starše, Kamnje 36

 Za konec
BRAT – »Skozi naselje ste vozili prehitro!« pravi policist strogo in izvleče blok. Tedaj se s sedeža ob vozniku
zasliši ženski glas: »Glejte, gospod! Jaz ga lahko kregam, kolikor hočem, naj ne vozi tako hitro. Pa mislite,
da me posluša? Kar naložite mu pošteno kazen. Če že ne posluša, naj kdaj vsaj občuti!« »Vaša žena?«
vpraša policist. Mož prikima. Tedaj policist spravi blok v žep in sočutno reče: »Vozi naprej, brat!«
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

Jezusov krst

7. januarja 2018
št. 1/18

Krščen sem
»Jaz sem vas
krstil z vodo,
on pa vas bo
krstil s Svetim
Duhom.« Tiste
dni je prišel
Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je
krstil v Jordanu. Brž ko je
stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta in
Duha, ki se je
spuščal nadenj
kakor golob. In
zaslišal se je
glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad
teboj imam
veselje.«
(Mr 1,8–11)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo:
1 Sam 3,3–10.19
2. berilo:
1 Kor 6,13c–15a.17–20
evangelij: Jn 1,35–42

Med vojno so nekatere žene obiskovale vojake po bolnišnicah,
da bi jim vlivale poguma. Neka dobrohotna gospa je stopila k
postelji vojaka, ki se je pred kratkim vrnil s fronte, in ga vprašala: »Kje si izgubil roko?«
»Nisem je izgubil,« je odgovoril, »žrtvoval sem jo.«
Če hočemo dobro razumeti krst, ne gre brez besede žrtvovati.
Zadnjih nekaj sto let je bilo v naših krajih nekaj običajnega, da
damo otroke krstiti. Danes to ni več običajno. Mnogih staršev
je strah dodatnih »obveznosti«. In kdor sam ne živi iz vere in jo
jemlje bolj kot tradicijo, ne črpa iz krsta nič za življenje in vero
doživlja bolj kot obveznost, kot dodatek k življenju. Dodatkov
pa se lahko tudi naveličamo ali pa jih nekje pozabimo.
Zgodi se, da nekaj izgubiš. Nekaj povsem drugega je, ko isto
lahko žrtvuješ. »Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa
odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor glob.« Pregrada
med Bogom in človekom je sedaj odmaknjena. Bog se v Jezusu, pravem človeku, lahko izroča človeku, da bi se človek lahko
popolnoma izročal Bogu. Bog je najprej »žrtvoval roko« in šele
potem smo jo mi.
Morda pri vzgoji v ospredje postavljamo, kaj bomo mi darovali
Bogu. Povsem nekaj drugega je, ko otroku pripovedujemo, kaj
vse je Bog že naredil za nas in zame. Pa ne le otrokom. Tudi in
predvsem odrasli drug drugemu. Ko otrok sliši, kako si oče in
mati ali pa stari starši med seboj pripovedujejo, kako doživljajo
Jezusa Kristusa, je narejeno skoraj
vse.
Vera je objem! Z objemom ne obdaruješ drugega z neki darilom. Obdaruješ ga s tem, kar si. To je krst!
Jezus gre v jordanske vode, ker se
do konca odpove svoji volji, človeku ne daje »nekaj« ampak sebe. In
zato poleg krsta potrebujemo tudi
evharistijo. In ko si miren, ker se je
nekdo dal zate, potem lahko zares

daješ. Potem žrtev ni več težka. »O, vi
vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki
nimate denarja, pridite, kupite in jejte!
Pridite, kupite brez denarja« (Iz 55, 1).
Da bi razumeli krst, prisluhnimo sv.
materi Tereziji: »Bog je vse ustvaril.
Vse metulje, vse živali – vso naravo
je ustvaril za nas. Živalim ni dal moči
volje, da bi lahko izbirale. Imajo le instinkt. Živali znajo biti zelo ljubeznive in
ljubijo zelo lepo, toda to je njihov instinkt. Človeško bitje pa lahko izbira. To
je edina stvar, ki nam je Bog ne vzame.
Moč volje, moč, da hočemo: hočem iti v
nebesa in bom šla po Božji milosti.
Če hočem zagrešiti greh in iti v pekel,
je to moja izbira. Bog me ne more prisiliti drugače. Zaradi tega se odrečemo
tej moči volje, ko postanemo verni. Zaradi tega je žrtev tako velika, obljuba
poslušnosti pa zelo težka. Pri tej obljubi
se odpoveste edini stvari, ki je vaša last
– vaši moči volje. Sicer so moje zdravje,
moje telo, moje oči, moje vse njegova
last in on mi to lahko vzame. Lahko padem, se ponesrečim, z močjo volje pa ni
tako. Moram se odločiti in jo darovati, to
pa je čudovito.«
župnik

SKRITI MOLIVCI
Od danes lahko pridete po podobico in v času
priprave postanete skriti prijatelj molivec za enega od prvoobhajancev.
Lepo vabljeni k tej pomembni službi.
OTROCI ZA OTROKE, POSVOJITEV
Pohvala otrokom, ki ste v adventu in
o božiču od svojih prihrankov namenili za vrstnike v misijonih. Koledniki ste po domovih za misijone zbrali
1.050 €.
Odslej nadaljujemo z drobnimi odpovedmi za dve posvojenki: v Kamnjah ste veroučenci posvojili deklico
Penlop iz Zambije, v Črničah pa ima
otroški zbor že posvojeno Birtukan
iz Etiopije. Odslej boste tudi veroučenci v Črničah skupaj z zborom po
razredih skrbeli zanjo.
Vsak razred ima svojo vazo, kamor
dajete denar, ki ste ga prihranili. Denar v vazi ima smisel, če je zadaj odpoved kaki dobrini.
VEROUČNA MAŠA
ta teden spet v sredo, v Skriljah.
Lepo vabljeni otroci in starši. Čas, darovan za tedensko mašo, se prej ali
slej povrne vam v dobro. Ko skupaj
tudi zapojemo, je še lepše.
MLADI
Tudi ta petek ni mladinskega srečanja.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne danes ob 16. uri v
Vipavi in ob 19. uri na Kapeli.
Še lahko ujamete zadnji vlak:
Sašo Mugerli 031 742 373;
saso.mugerlli@rkc.si., in: priprava.
zakon@centerskupaj.si 051 614 912.
Več na spletni strani.

PRIPRAVA NA KRST
se začne v torek ob 20.
uri v Šturjah. Zaradi varstva je najbolje, da greste, ko še pričakujete.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu obiskujem domove v
Skriljah:
petek od 14. do 18. ure hiše od 1
do 20 (Kisel hrib)
sobota, od 9. do 17. ure Valiči do 43
v nedeljo od 14.30 Ruštji do 68
Pokličite ali napišite, da pridem ob
urah, ko ste doma, še posebej za
družine z otroki je dobro, da se dobimo, ko ste vsi doma.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Letos bomo v velikonočnem času romali po
poteh sv. matere Terezije. Obiskali bomo kraje,
povezane z njenim odraščanjem in klicem, ki ga
je prejela od Boga. Pot
nas bo peljala na Balkan, Kosovo, v Makedonijo, Srbijo,
morda tudi Albanijo.
Program in cena še nista do konca dodelana, zbranih je več ponudb.
Tokrat bomo potrebovali potne liste.
Letos bomo romali šest dni in teden
prej: od sobote, 21., do srede,
26. aprila. Prijavili se boste lahko,
ko bo potrjen program, vnaprejšnjih
prijav ne sprejemam.

Letošnji prvoobhajanci:
V Črničah:
Anže Cigoj, Črniče 66
Benjamin Prinčič, Črniče 31
Gal Križanič, Male Žablje 34b
Jan Žigon, Črniče 3
Lija Krapež, Ravne 9c
Luka Ipavec, Gojače 3f
Manuela Černigoj, Lokavec 86
Maša Rijavec, Črniče 53a
Mia Žigon, Črniče 3
Saša Remec, Črniče 35b
Ula Silajdžič, Črniče 2
Zoja Černigoj, Lokavec 86
v Kamnjah:
Brina Štolfa, Skrilje 91b
Eva Rijavec, Potoče 46
Hana Kompara, Kamnje 6b
Lea Kobal, Vrtovin 69a
Miha Valič, Kamnje 52a
Mihaela Petrovčič, Kamnje 37
Taja Vodopivec, Kamnje 30
Tian Vodopivec, Potoče 50
Veronika Karidi, Vrtovin 23c
Vita Mamić, Skrilje 70e
Zarja Čermelj, Vrtovin 126a
V Črničah je letos
združena skupina in prihodnje leto ne bo prvega obhajila.

