Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 2.,
Evlalija,
mučenka

torek, 13. 2.,
Jordan Saški,
redovnik

sreda, 14. 2.,
PELELNICA,
Valentin (Zdravko),
mučenec

četrtek, 15. 2.,
Klavdij,
redovnik

petek, 16. 2.,

Julijana Koprska,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Ivana Rustja, Kamnje 55
za † Jožefo Krkoč, Potoče 40

GOJAČE ob 16.30
za † Milko Rebek,
p. n. Gojače 45

VRTOVIN ob 18.30
za †† Viktorja Breclja in Karla
Bratina, Vrtovin 55

ČRNIČE ob 17.30
za † Darinko Kante,
30. dan

KAMNJE ob 19.00 PEPELJENJE
za †† Marijo in Franca
Slokarja, Kamnje 15

ČRNIČE ob 18.00 PEPELJENJE
za zdravje, p. n. Planina
v čast Svetemu Duhu za
birmance in njihove starše

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

RAVNE ob 16.30
na čast Materi Božji,
p. n. Ravne 10

20 minut pred mašo križev pot

V Črničah tokrat NI ADORACIJE

VRTOVIN ob 18.30
za † Marijo Podgornik,
Vrtovin 32, 1. obl.

ČRNIČE ob 17.30
za †† starše Ivana in Alojzijo
Podgornik, Črniče 3

20 minut pred mašo križev pot

sobota, 17. 2.,
Silvin,
škof

SKRILJE ob 8.00
za † Emila Bratina,
Skrilje 27

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Rebek,
p. n. Črniče 83

20 minut pred mašo križev pot

nedelja, 18. 2.,
PRVA POSTNA
NEDELJA,
Frančišek Regis Clet,
mučenec

KAMNJE ob 7.30 20 minut pred mašo križev pot
za †† starše Krkoč, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n.
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 20 minut pred mašo križev pot
za †† starše Rovtar, Potoče 15a
ob 14.00 križev pot na Svetega Pavla
ob 15.00 križev pot v Črničah.

šesta nedelja med letom

11. februarja 2018
št. 6/18

Prenos vere je skrb celotnega občestva
Zasmilil se
mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil
in mu rekel:
»Hočem, bodi
očiščen!«
Gobe so takoj
izginile in bil
je očiščen.
Jezus ga je
brž s strogimi
besedami poslal ven in mu
rekel: »Glej,
da nikomur
nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se
duhovniku in
daruj za svoje
očiščenje, kar
je zapovedal
Mojzes, njim
v pričevanje.«
Mr 1,41–44

 Za konec
RAZLIKA –Učiteljica želi otrokom nazorno razložiti, kakšna je razlika med vrtnico in vijolico. »Predstavljajte
si, da gre po cesti elegantno oblečena dama. To je vrtnica. Za njo pa hodi skromno, preprosto oblečeno bitje
s povešeno glavo. Kdo bi bil to?« Nekdo iz razreda: »Jaz vem! To je njen mož!«
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 1. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 9,8–15
2. berilo: 1 Pt 3,18–22
evangelij: Mr 1,12–15

Iz pastirskega pisma slovenskih škofov
Odprtost cerkvenega občestva je danes še posebej temeljnega
pomena. Bolj kot v preteklosti se je treba veseliti tistih, ki se
želijo približati in zaživeti globlje versko življenje. Treba jim je
celo iti naproti. Največkrat se ljudje približajo Cerkvi ob spletanju preprostih človeških vezi. Ko se počutijo v občestvu sprejete
in dobrodošle, samodejno zaživijo tudi polnejše versko življenje.
Po drugi strani pa tisti, ki se čutijo s strani kristjanov obsojani in
izključeni, zelo težko preidejo k rednejši verski praksi. Zato je odločilen pristen, prisrčen in odprt človeški odnos. Cerkev je najprej
v medsebojnih odnosih, šele nato v strukturah.
Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o spremljanju družin in
otrok od krsta do prvega obhajila, želimo škofje poudariti, da je
prenos vere naloga vseh kristjanov. Evangelizacija prihajajočih
generacij ne more biti le skrb duhovnikov in katehetov.
Starši so prvi vzgojitelji otrok v veri. Brezštevilna pričevanja govorijo o tem, kako je prisrčna in trdna vera staršev za vedno
zaznamovala otroke in marsikdaj rodila duhovne poklice. Družina
je dejansko prva veroučna šola: pogosta družinska molitev ter
iskren pogovor o verskih vprašanjih sta za otroke neprecenljiva
popotnica. Družina je »domača Cerkev«.
Tega poslanstva vsi starši danes niso več sposobni ali pripravljeni izpolniti. Pogosto prejmejo otroci prvi zgled in razlago vere od
starih staršev ali drugih sorodnikov. Njihova prisotnost in spremljanje sta zato marsikje nepogrešljiva.
Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji novega roda ključno
vlogo. Kot pastirji so poklicani, da
omogočajo živa občestva: občestva, ki so hkrati odprt kraj človeškega srečanja ter kraj doživljanja
Božje ljubezni. Pri vključevanju tistih, ki še niso vključeni v redno
življenje Cerkve, so zelo koristne
dodatne možnosti srečevanja, kot
so miklavževanje, materinski dan,

oratorij za otroke, srečanje mladih družin … Posebej vas vabimo, da pri pastoralnem načrtovanju razmišljate, kako
pritegniti družine z otroki v dobi med
krstom in pričetkom verouka, saj se v
tem času mlade družine najbolj oddaljijo.
Vendar duhovniki sami ne morejo stopati v osebni stik z vsemi oddaljenimi
kristjani, saj pogosto nimajo neposrednega dostopa do njih. Zato je potrebna oznanjevalna naravnanost celotnega občestva. Vsakdo, ne glede na svoj
stan, izobrazbo ali osebne darove, lahko
dejavno pripomore k rasti Cerkve, kot
poudari papež Frančišek: »V vseh krščenih, od prvega do zadnjega, deluje
posvečujoča moč Svetega Duha, ki priganja k evangelizaciji.«
vaši škofje

Tedenska sveta maša g. Lestana na podružnicah sedaj ob 16.30.
PUST, POST, PEPELNICA
Pepelnična sreda je pomemben začetek. Predvsem zato, da damo prednost temu, kar želi v tem
svetem času Bog narediti
v nas, in ne le našim naporom. To je čas
resne odpovedi. Ne zaradi utrjevanja volje, temveč zato, da bi se srce lahko odprlo Bogu in človeku.
Na pepelnico je zato strogi post ter
odpoved zabavi, in ne le zdržek mesnih
jedi, kot je ob petkih. Ker letos sovpada s
sv. Valentinom, bo lahko to za koga drugačna odpoved in resen preizkus vere.
VEROUK
V torek, na pusta, ni verouka. Pridite pa
vsi v sredo k maši in obredu pepeljenja.
Začnimo resno, saj že naslednji teden
sledijo počitnice.

BIRMANCI
V tem tednu nimate običajnega verouka.
Za vas je pepeljenje obvezno, je simbolični začetek bližnje priprave na birmo.
Na pepelnico je prva preizkušnja znanja
in osebno srečanje z župnikom. V Kamnjah od 15.00 do 16.30 in v Črničah
od 16.45 do svete maše (prideš kamor
koli). V nedeljo sodelujete po skupinah
na križevem potu.
ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje članov ŽPS v Kamnjah v četrtek, ob 20. uri v Kamnjah.
SREČANJE S KARLOM GRŽANOM
Starši letošnjih birmancev
in vsi ostali starši veroučencev ste vabljeni na srečanje s patrom Karlom Gržanom. Pogovor bo vodila
pisateljica Nataša Konc
Lorenzutti. Srečanje bo
v župnijskem domu v Kamnjah, kjer je več prostora, v soboto, 17. 2. ob 17. uri.
Karel Gržan je izredno razgledan duhovnik in pisatelj, ukvarja se z zgodovino, arheologijo in družbenimi vprašanji, obenem pa je zelo prijeten človek
in sogovornik. Zagotovo bo znal odgovoriti na marsikatero vaše vprašanje ali
dvom. Povabite še druge in ne zamudite
priložnosti.
KRIŽEV POT
Na prvo postno se dobimo na križevem
potu na Svetega Pavla. Letos gremo z
vzhodne smeri. Začetek ob 14. uri pri
kapelici v Guštinih (Vrtovin 114b). Križev pot pripravljate birmanske skupine
iz obeh župnij. Pot bo trajala pribl. dve
uri. Če bo zelo slabo vreme, bo pobožnost prestavljena na naslednjo nedeljo.
Križev pot v nedeljo tudi ob 15. uri v
cerkvi v Črničah.
Pred mašo (vabljeni, da pridete 20 minut prej) odslej v Kamnjah ob ponedeljkih rožni venec, druge dneve kot doslej.

MLADI, VABLJENI V PODNANOS
V petek, 16. februarja, vabijo mladi
iz Podnanosa na Križev pot mladih. Ob
18.00 pri cerkvi sv. Kozma in Damijana
v Podbrjah, kjer bo začetek križevega
pota. Zaključili bomo v župnijski cerkvi in na družabnem srečanju v župnijskem domu. Lepo vabljeni!
MLADI ANIMATORJI
V soboto gremo na
oratorijsko usposabljanje, ki bo v Vipavi od
9. do 13. ure. Predstavljena bo letošnja tema, duhovno sporočilo, himna
… in nekaj konkretnih delavnic.
ZAKONCI
Srečanje druge skupine v sredo po
maši v Kamnjah, srečanje prve skupine v petek ob 20. uri v Črničah.
UVAJANJE ODRASLIH
V KRŠČANSKO ŽIVLJENJE 2018
za tiste, ki iščejo, za nekrščene, za
tiste, ki so samo krščeni, za tiste, ki
niso birmani. Začetno srečanje na 1.
postno nedeljo, 18. 02. ob 16.00 uri
v župnišču v Batujah. Prijavite se pri
svojem domačem župniku. Informacije
lahko dobite v župniji Batuje 366-6038; 031-301-114. Zakramente prejmejo, če bodo dovolj pripravljeni, za veliko noč 2019.
STREŽNIKI
Vse strežnike vabim, da se udeležimo
srečanja strežnikov 17. marca dopoldne v Vipavi. Lepo bo, da se udeleži
več, ker lahko vsak tekmuje le v eni
disciplini. Računajte na datum, prijave
moramo zbrati do nedelje, 4. marca.
JASLICE IN DAR ZA MISIJONE
Hvala vsem, ki ste letos poskrbeli za
zelo veliko jaslic in lepo sporočilo mnogim obiskovalcem na Svetem Pavlu.
Ob tem smo pri cerkvi zbrali 230 €
darov. Izročili jih bomo osebno misijonarki s. Andreji Godič konec pole-

tja, ko bo ravno v Sloveniji in bo obiskala
tudi nas. Takrat bo tudi licitacija jaslic v ta
namen. Hvala tudi birmancem in drugim,
da ste po cerkvah letošnje jaslice tudi lepo
pospravili.
HVALA
Vsem, ki ste v zadnjih tednih poskrbeli za
ureditev starejših knjig in polic za arhiv v
župnijskem domu v Kamnjah. Hvala za dodatne darove, ki ste jih prispevali za zvonik v Črničah in za oltar v Malovšah!
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V naslednjih oznanilih bo končno program
in cena. V nedeljo vabljeni, da se prijavite
za župnijsko romanje po poteh sv. matere Terezije. Odhod 21. aprila zjutraj proti
Anconi in naprej vožnja s trajektom proti
Albaniji.
MOLITVENO OBČESTVO
Prenove v duhu Vipava prireja seminar za
izlitje Svetega Suha 2018: 12. 2. Jezus živi;
19. 2., pričevanje; 26.2., Jezus je odrešenik; 5. 3., notranje ozdravljenje; 12. 3.,
obhajanje spreobrnjenja; 19. 3. darovi in
karizme; 26.3., krst v Svetem Duhu; 9.4.,
rast v duhu. Ob ponedeljkih ob 19.30 v
avditoriju Škofijske gimnazije Vipava.
Pred nami je:

• nedelja, 18. 2., križev pot na Svetega Pavla;
• torek, 27. 2., obisk zaporniškega duhovnika
Roberta Friškovca;
• 9. – 11. 3. vikend z birmanci – šola za animatorje na Vojskem;
• sobota, 17. 3., romanje in prva sveta spoved
za prvoobhajance;
• nedelja, 18. 3., celodnevno češčenje in praznovanje sv. Jožefa v Kamnjah;
• 29. 3. veliki četrtek, začetek birmanske devetdnevnice;
• 1. 4. velikonočna nedelja, velikonočna osmina;
• torek, 3. 4., med devetdnevnico obisk Miha
Kramlija za starše;
• birma: v soboto, 7. 4., dopoldne v Črničah,
popoldne Kamnjah;
• prvo sveto obhajilo: 6. maja v Črničah, 13.
maja v Kamnjah.

