Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 1.,

druga nedelja med letom
KAMNJE ob 18.30
za † Eldo Batagelj,
Kamnje 54, 8. dan

GOJAČE ob 17.00
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8

Laura Vicuna,
devica

VRTOVIN ob 18.30
za † Borisa Feuče,
Vrtovin 37a

ČRNIČE ob 17.00
za † Lojzeta Podgornika,
p. n. Črniče 12

sreda, 23. 1.,
Henrik Suzo,
dominikanec

SKRILJE ob 18.30
za vse †† Rustja,
Skrilje 29

MALOVŠE ob 17.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Malovše 45

četrtek, 24. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za † Emo Batagelj,
Potoče 31, 8. dan
veroučna maša, srečanje strežnikov

RAVNE ob 17.00
za † Vojka Vidmarja in
njegove †† starše, p. n. Ravne 3
V Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00
ČRNIČE ob 17.00
za † Edvarda in †† starše
Brankovič, p. n. Črniče 24

Neža (Janja),
devica in mučenka

torek, 22. 1.,

Frančišek Saleški
škof in cerkveni
učitelj

petek, 25. 1.,
spreobrnitev
apostola Pavla
sklep osmine
za edinost kristjanov
sobota, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

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

nedelja, 27. 1.,

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina, Potoče 8

TRETJA
NEDELJA
MED LETOM
Angela Merici,
redovnica

v Skriljah ni svete maše

ČRNIČE ob 17.00
za † Zdravka Rustja,
Skrilje, p. n. prijateljev

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† starše Ivano in Andreja Mikuža, p. n. Črniče 29
KAMNJE ob 10.30
v čast Svetemu Duhu za blagoslov misijona

 Za konec
IZGUBLJENI PREDMETI – »Dober dan, predvčerajšnjim sem na avtobusu pozabil steklenico domačega
žganja. A jo je mogoče kdo prinesel sem na urad za izgubljene predmete?« »Ne, steklenice niso prinesli.
So pa prinesli možakarja, ki jo je našel.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
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Nedelja verskega tiska
Središče naše vere je Kristus. Rojeni, križani, vstali, živi Kristus,
ki je svojim učencem naročil: Pojdite po vsem svetu in oznanjajte
Tisti čas je
evangelij vsemu stvarstvu!
bila svatba
Krščanstva ni brez občestva, ki veruje v Kristusa, in ne brez
v Kani Gali- oznanjevalcev, ki z besedo in zgledom širijo veselo oznanilo.
lejski in JeK temu smo poklicani vsi krščeni: vse Božje ljudstvo s papežem,
zusova mati škofi, in duhovniki.
je bila tam.
Seveda oznanjevalci sejejo v veter, če ni ljudi, ki imajo odprta
Na svatušesa in srca. Mednje spadamo tako kristjani, ki želimo svojo
bo so bili
vero globlje spoznavati tudi s pomočjo medijev, kakor ljudje, ki
povabljeni
(še) niso (ali niso več) kristjani, vendar je Kristusovo oznanilo
tudi Jezus
namenjeno tudi njim.
in njegoPri oznanjevanju se lahko opremo tudi na sredstva družbenevi učenci.
ga obveščanja: na časopise (npr. Družino), revije (npr. Ognjišče,
Ko je vino
Naša družina, Božje okolje, Mavrica …), radio (npr. Radio Ognjipošlo, je
šče), televizijo (npr. Exodus), spletne portale (npr. Aletheia.si, Birekla Jezu- blija.si, Druzina.si, Ognjisce.si, tudi Časnik.si, Domovina.si, Žusu njegova pnija Kamnje … in še na vrsto drugih spletnih dveri in orodij, ki jih
mati: »Vina – vsaj starejši – bolj slabo poznamo in zato neradi uporabljamo.
nimajo.«
Na začetku oznanjevanja so se Jezusovi učenci najprej obračali k
In Jezus
svojim bratom – judom. Pavel in Barnaba sta Kristusov nauk prva
ji je dejal:
približala poganom, kar je pomagalo, da se je hitro razširil, se za»Kaj hočeš koreninil po vsem svetu in slednjič potrkal tudi na naša vrata.
od mene,
V zadnjih desetletjih narašča število tistih, ki Kristusa ne požena? Moja znajo ali ga nočejo poznati. Ohladila se je tudi vera mnogih, ki so
ura še ni
bili krščeni. Še več: nekoč je bilo mogoče prosto oznaprišla.«
njati po vaseh in trgih, po strehah in celo na Areopagu,
Jn 2, 1-4
kakor pravi Sveto pismo, danes pa predvsem v
družinah, pri verouku, v cerkvah in pri –
pogrebih.
Drugače je z mediji. Številni, ki danes
niso več pripravljeni poslušati Božje beseOdlomki
Božje besede
de javno ali v cerkvah, so še vedno odprti
na naslednjo nedeljo:
za poslušanje na skrivnem: za primerno
Iz 62,1–5
knjigo, Sveto pismo na spletu, verski portal
1 Kor 12,4–11
Jn 2,1–11
na računalniškem zaslonu … predvsem pa

za prepričljivo vsakdanje človeško ravnanje in krščansko življenje verujočih.
Mediji imajo lastno govorico, posebno metodo, žal pa tudi lastno ceno. In
prav slednja, naročnina, je ena izmed
glavnih težav verskega tiska.
Sicer pa, kaj pomagajo dobri mediji,
dobri časopisi, revije, radio, televizija, spletni portali ali spletne dveri, če
ni odprtih in odzivnih, lačnih in žejnih
bralcev, poslušalcev in gledalcev! Zato
se delavci pri sodobnih sredstvih družbenega obveščanja, zlasti verskega,
trudijo, da bi bolje pritegnili, glasneje
nagovorili, bolje vzgojili in primerno
nasitili čim več sedanjih in prihodnjih
uporabnikov.
Toda verski časopisi, kakršna sta
Družina in Ognjišče, morajo imeti primerne prostore, usposobljene časnikarje in zunanje sodelavce, primerna
tehnična sredstva (računalnike, prenosnike ali tablice, vozila za delo na
terenu), usposobljene oblikovalce,
zanesljivo tiskarno, prevoznike in/ali
poštne infrastrukturo, predstavnike v
župnijskih uradih ali v zastopnikih za
verski tisk – kar vse veliko stane. Čim
nižje so njihove naklade, toliko večje
so finančne zagate.
Časnikarji so seveda tudi ljudje,
družinski očetje in matere, ki živijo
od kruha, ki ga ni brez plače. Zato je
skrb za pridobivanje novih ali ohranjanje starih naročnikov zelo pomembna
za vsak medij. Pri verskem pa tudi za
uspeh oznanjevanja.
Nikogar ni mogoče prisiliti k zvestobi, vendar se kristjani zavedamo, da
smo vsi na isti barki. Nikogar ni, ki bi
nam lahko pomagal – razen nas samih. Od zunaj ni finančne pomoči, od
države prav tako ne, politika pa je že
70 let prislovično mačehovska do verskih sredstev obveščanja.
Zato je zvestoba verskemu časopisu,
pa naj to hočemo ali ne, tudi oblika so-

lidarnosti in dobrodelnosti. Kajti izpad
enega verskega časopisa bi pomenil
deset, dvajset, trideset družin brez
službe in brez kruha. Zato ostanimo
zvesti verskim medijem in pomagajmo iskati novih naročnikov, saj bomo
tudi tako pomagali oznanjati evangelij, ki je naša skupna skrb.
Pavel Peter Bratina

VEČERNE MAŠE
v črniški župniji sedaj ob 17. uri.
SKRITI PRIJATELJI IN MOLIVCI
Še nekaj prvoobhajancev čaka na skrite
molivce zanje in za njihove družine.
SREČANJE ZA MLADE Z GOSTOM
V petek bo v Kamnjah
srečanje s posebnim
gostom.
Na poti iz Zagreba
bo pri nas prenočil
don Damir Stoijić.
Ob 20. uri ga bomo
»izkoristili«, da se bo
lahko srečal z nami. Zato res vabim mlade, da si poveste med seboj in povabite
še druge. Z njim bosta študent in študentka. Bo prevajano.
Je študentski duhovnik v Zagrebu in na
srečanja prihaja tudi po več sto študentov. Prisluhnil nam bo in na njemu lasten
način spregovoril o problemih, ki študentje
in srednješolce žulijo danes. Mladi mu najraje prisluhnejo ob temah ljubezni in spolnosti, telesu, iskanju bodočega fanta in
dekleta, vztrajanju v odnosu … Seveda
lahko pridete poslušat tudi »manj mladi«.
Kdor lahko, naj prinese s seboj kaj za prigriznit. Srečanje bo v župnijski dvorani.
Ob tem vabilo vsem sedanjim in novim
animatorjem, da pripravite nekaj lepega
za oratorijski dan za otroke na misijonu,
ki bo 16. marca.
(Prosim, če me med tednom lahko pokličete mladi, ki bi pomagali pripraviti petkovo srečanje.)

V SOBOTO V VIPAVI
Don Damir bo v soboto od 9. do 13.
ure imel izobraževanje v prostorih
ŠGV. Namenjeno je sodelavcem v pripravi na zakon, vendar ste vabljeni
tudi drugi zakonci, starši … Kako danes
posredovati veselo oznanilo ali imeti
pogovor o telesu, spolnosti, o lepoti
zaveze med moškim in žensko.
SREČANJE STREŽNIKOV
V četrtek se spet srečamo
takoj po veroučni maši v
Kamnjah, se pravi ob 19.
uri; končali bomo 19.40.
Tekmovali bomo v kvizu in
igri strežniških veščin. Vabljeni strežniki iz obeh župnij, kar skupaj.
Pohvala številnim strežnikom, ki zvesto in z veseljem prihajate ob nedeljah
in tudi med tednom.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Nekaj nas je prijavljenih za skupno pot
v Zoncolan na smučanje v petek, 8. februarja. Prispevek za avtobus in dnevno karto bo okr. 35 evrov.
VABILO ZA ZAKONSKE PARE
Društvo Družina in Življenje ustanavlja
novo zakonsko skupino, ki bo pričela z uvodnim srečanjem v župnišču na Planini, Planina 67 v ponedeljek, 21. 1., ob 20. uri.
Vabljeni zakonski pari, poročeni do 10
let (lahko tudi nekaj več), ki želite poglobiti zakonski in družinski odnos. Informacije na 051 337 577 ali 051 320 740.
Srečanje druge zakonske skupine v
Kamnjah v sredo ob 19.30.
HVALA
Hvala za vse vaše darove za duhovnika, bero. Hvala za vse darove in gostoljubje ob blagoslavljanju domov. Hvala
vsem, ki skrbite za vzdrževanje duhovnika. In hvala za dragoceno podporo v
molitvi. Zahvali se pridružuje tudi g.
Aleksander Lestan. Lepo je, ko skrbite
zanj, in zelo vesel je obiska, pogovora.
Letos ga imejmo hvaležni še posebej
v svoji molitvi, saj v tem letu obhaja
stoletnico rojstva. V maju bomo skupaj
praznovali.

BLAGOSLOV DOMOV
je sklenjen. Po dogovoru bom obiskal še tiste, ki se nismo mogli dobiti. Sami pokličite,
da se dogovorimo.
NEDELJA SVETEGA PISMA
Prihodnjo nedeljo ob 15. uri bo v telovadnici ŠG Vipava predaval škof Jurij Bizjak:
NA POTI Z BESEDO »Sam Jezus se jima je
približal in hodil z njima« (Lk 24,15b). Nato
bo srečanje.
STARŠI VEROUČENCEV – SP MARATON
Posebna priprava za starše
bo v tednu po nedelji Svetega pisma (27. 1). Ta teden
bo verouk skupaj s starši.
Vem, da so ure neprimerne, vseeno se z dobro voljo da urediti, da
pridete k uri. Otroci pridejo brez zvezkov.
Vključili se bomo v mrežo branja Svetega
pisma po vsej Sloveniji.
OTROCI ZA OTROKE IN TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Z adventnimi odpovedmi ste otroci
za otroke darovali za vrstnike v misijonih: 117,45 v Kamnjah, 81,03 v
Črničah. V črniški župniji ste koledniki za misijone zbirali in darovali
skupaj 970. Hvala vsem, ki ste se organizirali.
KAJ JE MISIJON
Kaj je župnijski misijon?
Ko mi nekdo daje neko nalogo in
ob tem začutim, da vame verjame in mi popolnoma zaupa,
takrat me naprej vleče neka moč na zelo
drugačen način. To je misijon. Ne morem
vnaprej vedeti, kaj bom slišal. Toda klic je
zelo oseben. Je nekaj drugega kot samo
moraliziranje ali priganjanje, da je nekaj
treba, da je nekaj prav. Je tudi nekaj drugega kot reklama.
Ne morem vedeti vnaprej, lahko pa pripravim možnost, da bi ta klic sploh slišal. Sveti
Duh ima gotovo pripravljenega. Potrebno
pa si je vzeti čas in dati prostor molitvi. To
je naše delo. Klic pa ni naše delo.

