Bogoslužje:
ponedeljek, 15. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Gabrijelo in Antona
Batagelja, Kamnje 10a

GOJAČE ob 16.00
za †† Stanka in Draga Pirjevca,
p. n. Gojače 17a

Jože Tovini,
laik, tretjerednik

VRTOVIN ob 18.30
za † Nežko Kerševan,
Vrtovin 37

ČRNIČE ob 17.30
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29

sreda, 17. 1.,
Anton,
puščavnik

SKRILJE ob 18.30
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

MALOVŠE ob 16.00
za † Danico Cigoj,
p. n. Valentine in Viktorce

četrtek, 18. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Cvetko in Dušana
Slejka, Potoče 2

RAVNE ob 16.00
za pokojne,
p. n. darovalcev

veroučna maša

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE

petek, 19. 1.,
Makarij Aleksandrijski
opat

VRTOVIN ob 18.30
za † Borisa Feuče,
Vrtovin 37a, 1. obl.

ČRNIČE ob 17.30
za † Zorko Ušaj,
p. n. Črniče 24

sobota, 20. 1.,

SKRILJE ob 7.30
za † Zdravka Rustja,
Skrilje 71c, 30. dan

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Ušaj in Minkuž,
p. n. Črniče 27a

Pavel iz Teb,
puščavnik

torek, 16. 1.,

Marjeta Ogrska,
devica

začetek molitvene osmine
za edinost kristjanov

Sebasttijan (Boštjan),
mučenec

nedelja, 21. 1.,
3. NEDELJA
MED LETOM
Neža (Agnes, Janja),
mučenka

KAMNJE ob 7.30
za †† Vodopivec, Kamnje 6a
ČRNIČE ob 9.00
za † Katjo Bovcon, p. n. družine
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Lenico, Antona in Silvana Vodopivca, Kamnje 58, 1. obl.

druga nedelja med letom

14. januarja 2018
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Kaj iščeta
Jezus pa se
je obrnil, in
ko je videl,
da gresta za
njim, jima je
dejal: »Kaj
iščeta?«
Rekla sta
mu: »Rabi
(kar pomeni
učitelj), kje
stanuješ?«
Rekel jima je:
»Pridita in
bosta videla.« Šla sta
torej in videla, kje stanuje, ter ostala
pri njem tisti
dan. Bilo je
okrog desete
ure.
(Jn 1,38–39)

 Za konec
OGLAS – Prodam lepo padalo, nikoli odprto, enkrat rabljeno.
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: Jon 3,1–5.10
2. berilo: 1 Kor 29–31
evangelij: Mr 1,14–20

Časopisi so pred leti poročali: V Los Angelesu je policija našla na
ulici pijanega človeka. V žepu je imel knjigo z naslovom: »Življenje brez alkohola« dr. Tuičela. Po preiskavi so ugotovili, da je bil
on sam avtor knjige. Prometna policija je ustavila člana nizozemskega parlamenta, ki je kršil prometne predpise in zelo ogrožal
pešce v mestu. Poslanec je bil po poklic inženir. V žepu je nosil
napisan govor, ki naj bi ga imel naslednji dan v parlamentu. Tema
govora je bila: »Avtomobilski promet in varnost občanov«.
Še in še bi lahko našli podobnih primerov. Privlačna moč zgleda
je neizmerna. Nihče od nas ni tako popoln, da ne bi nikoli zaznamoval drugih s slabim dejanjem. Gledamo se med seboj in se ne
zavedamo, kako zelo je pot iz plenic proti zadnji uri odvisna od
ljudi, ki smo jih v mladosti srečevali.
Tisti, ki si bo Cerkev predstavljal kot ideal in bo v njej iskal samo
zgledne ljudi, jo bo po določenem času začel zapuščati. Zato je
evangelistu Janezu zelo ostalo v spominu Jezusovo prvo vprašanje: »Kaj iščeta?«
Iščeta morda idealnega učitelja? Iščeta kašen nov nauk, resnico? Iščeta družbo ljudi, kjer se boste res vsi razumeli, imeli iste
misli, nikoli drug drugega prizadeli? Iščeta morda varnost v senci
kakšne zelo močne osebnosti, ki ve, kaj hoče?
Verjetno sta ta dva učenca imela vsaj
kakšno od teh pričakovanj. Pozneje pa se
je to prvo vprašanje počasi preoblikovalo
v »koga iščeta«. In to je pot, ki naj bi jo
prehodili mi kristjani. Pot od »kaj iščeš« v
»koga iščeš«. To ni lahka pot. Zato jih na
njej veliko omaga in se rajši obrnejo.
To je pot, ki je v začetni zaljubljenosti
iskanje življenja, iskanje osebe. Pozneje
preide v iskanje resnic, teorije. Tu lahko
ostanemo in lahko nas najdejo »z napisanim govorom v žepu«. Kako zelo pa je
pomemben tretji korak, vnovično iskanje

Boga kot osebo in življenja z njim. »Kje
stanuješ?« »Pridita in bosta videla.«
Potem so te počasi začela najedati razočaranja, prišli so manjši in večji
dvomi, preizkušnje. Bog te želi iz iskalca spremeniti v učenca. Med tema dvema je velika razlika. Blagor ti, če si še
iskalec. Potem še nisi šel med upokojene kristjane. Potem pa se vprašaj, ali si
le iskalec ali želiš spet postati učenec.
Prvi išče resnico, drugi išče življenja s
Tistim, ki je Resnica.
Vse nas danes skozi razmere, skozi
spremembe dobe Bog pripravlja, da postajamo učenci. To je velika priložnost.
Prav v teh časih. Ne zamudi je!
župnik

SKRITI MOLIVCI
V času priprave lahko postanete skriti prijatelj molivec za enega od prvoobhajancev. Lepo vabljeni k
tej pomembni službi. Pridite po podobico.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v četrtek v Kamnjah. Lepo je, ko se starši potrudite, date prednost in podprete otroke
za obisk svete maše.
MLADI
Tudi ta petek ni mladinskega srečanja. Že se lahko prijavite za smučanje
8. 2.
ZAKONCI
V sredo ob 19.30 srečanje druge zakonske skupine v Kamnjah; v petek
ob 20.00 prve skupine v Črničah.

Mlajši in manj mlajši pari, lahko se še
pridružite eni od treh skupin. Pogovarjamo se o zelo življenjskih temah
ob Svetem pismu.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu obiskujem domove:
danes (v nedeljo) od 14. do 19. ure:
Skrilje, Ruštji od spodaj, od št. 43
navzgor;
petek popoldan od 14. do 18. ure:
Skrilje, od avtoceste proti Bačem do
št. 74;
sobota popoldan, šele od 16. ure
do 19. ure: novo naselje od 72 navzgor;
v nedeljo od 14. ure: Kukanje od
spodaj navzgor
in proti večeru od 16.30 Kamnje: v
Mladicah in Vodopivška vas.
Pokličite ali napišite, zlasti družine z
otroki, če se je potrebno dogovoriti
za čas obiska.
MOLITVENA OSMINA
za edinost kristjanov začne v četrtek, Vanjo se bomo vključili pri delavniških svetih mašah.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Tudi letos gremo v četrtek,
8. februarja, v Zoncolan.
Skupaj s prevozom bo prispevek okr. 35, če bo poln
avtobus. Že lahko sporočite prijavo.
OTROCI ZA OTROKE
Otroci ste za svoje vrstnike v misijonskih deželah s
šparovčki v adventu in o
božiču zbrali v Kamnjah
314,69 evra. V Črničah
ste zbirali koledniki.
stva je najbolje, da greste, ko še pričakujete.

POVZETEK STATISTIKE MATIČNIH KNJIG
župnija
Kamnje
Črniče
župnija
Kamnje
Črniče
župnija
Kamnje
Črniče
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POROKE
1997 1987 1977 1967 1957 1947 1937 1927

6
5

5
6

5
4

11
8

11
4

15
7

7
2

42
4

POGREBI
1997 1987 1977 1967 1957 1947 1937 1927

16
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14
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15
15
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11
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11

27
12

Krsti: Od teh v Kamnjah eden iz druge župnije. Krst pomeni, da družina sprejme dar
Božjega življenja. Življenje iz krsta ni šola ali dodatna dejavnost.
Poroke: V Kamnjah dve, vendar ena od teh dejansko iz Črnič, iz Črnič še ena sklenjena
drugje. Podpirajmo mlade, da si bodo želeli skleniti sveti zakon. Sveti zakon ne bo nikoli
postal nekaj zastarelega.
Spovedi: Hvalevredno je, da mnogi skrbite za redno mesečno spoved. Prav posebej
pohvala staršem, ki k temu navajate svoje otroke.
Pogrebi: Letos v obeh župnijah skupaj kar veliko pogrebov. Še vedno pohvalno, da jih
je kar velik del poskrbelo za spoved in obhajilo v času bolezni pred smrtjo. Bolniško
maziljenje pa je zakrament, ki ozdravlja, osvobaja in daje moč. Pokličite duhovnika v
bolnišnici ali domačega župnika.
Telefonska tajnica za none in nonote



Cin, cin, cin, cin, .......
Dobro jutro. . . . .
Trenutno se ne moreva javiti, zato vas
prosiva, da po pisku pustite sporočilo:
-

če ste eden od naših otrok, pritisnite 1
če potrebujete varstvo, pritisnite 2
če želite, da vam posodiva avto, pritisnite 3
če želite, da vam opereva in zlikava, pritisnite 4
če želite, da vnuki prespijo pri nama, pritisnite 5
če želite, da greva po otroke v šolo, pritisnite 6
če želite, da pripraviva kosilo in vam ga dostaviva, pritisnite 7
če bi raje jedli pri nas, pritisnite 8
če potrebujete denar, pritisnite 9
če naju želite povabiti na večerjo in v gledališče - govorite, poslušava!

