Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 1.,
Gospodovo
razglašenje,

druga nedelja po božiču
KAMNJE ob 19.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 6a

ČRNIČE ob 17.30
za mlade družine
za duše v vicah, p. n. dar.

VRTOVIN ob 19.00
za †† Cvetko in Dušana
Slejka, Potoče 2

ČRNIČE ob 16.30
za †† Janka Podgornika in
Angelo Fišer, p. n. Črniče 105

SKRILJE ob 19.00
za † Doro Fajt,
Skrilje 75, 30. dan

ČRNIČE ob 9.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

Sveti trije kralji

torek, 7. 1.,
Rajmund
Penjafortski,
duhovnik

sreda, 8. 1.
Severin Noriški,
opat

5. januarja 2020

dekanijsko srečanje duhovnikov

četrtek, 9. 1.,
Andrej Corsini,
karmeličan

KAMNJE ob 19.00
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

RAVNE ob 16.30
v zahvalo in Božje varstvo,

petek, 10. 1.,
Gregor Niški,
škof in cerkv. učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za †† Kandus,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 16.30
na čast Svetemu Duhu v
zahvalo in priprošnjo, p. n.

sobota, 11. 1.,
Pavlin Oglejski,
škof

SKRILJE ob 8.00
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37

ČRNIČE ob 16.30
za †† Janka in Ivana
Kosovela, p. n. Črniče 84

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA, 12. 1.
Tatjana (Tanja),
mučenka

VRTOVIN ob 7.30
za † Jelko Cigoj, p. n. Vesna, Italija

p. n. Ravne 16
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Olgo Toplikar, 30.dan

št. 1/20

Na kakšen način?
»Tistim
pa, ki so jo
sprejeli, je
dala moč,
da postanejo Božji
otroci,
vsem, ki
verujejo v
njeno ime
in se niso
rodili iz
krvi ne iz
volje mesa
ne iz volje
moža,
ampak iz
Boga.«
(Jn 1,12–13)

KAMNJE ob 10.30
za prvoobhajance, p. n. darovalca

 Za konec
LAŽNA NOVICA – Neki duhovnik je v časopisu prebral vest o svoji smrti. Ves preplašen je po telefonu
poklical svojega škofa, da bi ga prepričal, da je vest lažna. Škof je mirno odgovoril: »Da, da, tudi jaz sem
prebral osmrtnico. Toda – povejte mi po pravici, od kod telefonirate?«
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 na
naslednjo
nedeljo:
Sir 24,1–4.8–12
Ef 1,3-6.15–18
Jn 1,1–18

»V začetku je bila beseda.« Lahko bi rekli: »V začetku je bil
pogovor.«
Neki ameriški kirurg je bil zelo predan svojemu delu. Uspešen. Delo ga je osrečevalo. Le nekaj je bilo narobe. Njegova
žena je bila zelo živčna. Zato jo je poslal k psihiatru. Zdravil
jo je. Nekega dne mu je psihiater povedal, da je žena zbolela
zato, ker ji ne posveča dovolj pozornosti. Vsaj enkrat na teden
bi jo moral peljati ven. Mož se je odločil, da bo ženo vsako soboto
peljal v kino. Čez nekaj časa je ta kirurg doživel srečanje s Kristusom. Spreobrnil se je in začel resno živeti kot kristjan. Ženo
je začel poslušati. Poslušal jo je tudi prej. Toda tokrat na čisto
drugačen način. Do nje je bil pozoren, vendar na drugačen način.
Psihiatrova pomoč je na koncu pomagala njemu. Povedal je:
»Ne obiskujeva več kina vsako soboto. Nimava več potrebe.
Drug drugemu se odpreva in si poveva stvari, o katerih nisva
niti sanjala, da si jih lahko poveva. To navado sva vpeljala, ker
želiva odkriti Božje vodstvo v najinem zakonu in družini.«
Tako je z odnosi. Način pogovora vse spremeni. In tako je z molitvijo. Ko si potopljen
v luč, postaneš luč. Ko si potopljen v besedo, postaneš beseda. Za Janeza je rečeno:
»Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.«
In kako se ti pogovarjaš z Bogom? Odkar
je Bog postal naše meso, se je tudi način
molitve spremenil. Smo še vedno naučeni,
kaj vse je treba narediti za Boga? Da »moramo« moliti? Moliti, da nekaj dobimo. Ali
da pokažemo Bogu, da smo nekaj zanj naredili. Je v nas še vedno ta poganska podoba Boga? Podobno, kot je kirurg hodil z ženo
v kino. Naredil je nekaj zanjo.

To je lahko dolžnost, ki jo odkljukamo. To je lahko začetek.
Toda tvoja molitev lahko pride do
tega, da vama ni več treba hoditi v
kino. Začnita si pripovedovati. Beseda je postala meso. Beseda lahko
postane del tebe. In tvoje življenje
se bo spremenilo.
župnik

SVETI TRIJE KRALJI
Vabljeni k sveti maši
na slovesni praznik
Gospodovega razglašenja, še posebej družine in otroci. Če ste otroci kaj
devali v misijonske šparovčke, jih
prinesite k jaslicam v cerkvi.
VEROUK
je spet reden. Veroučna maša je v
ponedeljek, na praznik.

vo. Zato hudič ne
miruje in naredi vse, da bi nas
zamotil in bi začeli odlašati.
Tudi tisti, ki nimate otrok, bodite korajžni in vpeljite navado, da
zmolite za enega konkretnega človeka. Molite sicer za drugega, največ se bo povrnilo vam.
KOLEDNIKI
Pohvala vsem otrokom in njihovim
staršem, ki ste v teh prazničnih
dneh zapustili
varno
gnezdo, se
do govor ili,
povezali in
šli na pot
med
ljudi.
Hvala vsem,
ki poskrbite, da v črniški župniji
ostaja živa koledniška navada.
Otroci so zbirali darove, ki gredo
v celoti naprej za misijone v trikraljevski akciji. Darove, ki ste
jih otroci v adventu zbirali v šparovčkih adventnega koledarja,
pa gredo v celoti za otroke v misijonih.
Tudi med letom smo v navezi v
obeh župnijah s posvojenkama
Birtukan in Penlop. Otroci, dajajte nekaj od svojega, naj bo to sad
odpovedi in ne od presežka.

MOLITEV V DRUŽINI
Po praznikih padamo v vsakdanji
stari ritem. Vse starše veroučencev posebej in seveda druge
prosim, da ne opuščate, ampak se
vedno znova lotite vpeljevanja navade. Izžrebajmo vsak večer enega z njegovo družino in zanj zmolimo preprosto desetko.
Nič drugega ne bo sčasoma tako PRIPRAVA NA KRST
prenovilo vašega načina življenja
prvega otroka je v tokot ta vpeljana navada. Ne čarek ob 20. uri v Šturjah
kajmo, da bomo imeli čas in da
v Marijinem domu.
bomo umirjeni. Ta čudež sedanje
dobe deluje polagoma in zaneslji-

ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje tretje zakonske skupine
v torek ob 19.30 v Kamnjah.
Še kakšen par se lahko pridruži
tej mlajši ali kateri drugi skupini.
Danes je zakonska skupina postala skoraj nujna za svežino in
moč v zakonu.

ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje župnijskega sveta Kamnje
bo v ponedeljek, 13. januarja ob
20. uru.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Danes, v nedeljo, začnem v Skriljah od št. 1 in Kisel hrib ter še kdo
po dogovoru.
DEKANIJSKA KONFERENCA
Petek popoldne od 15. do 18. ure
V sredo bo redno mesečno sreča- okoli cerkve, od 23 proti 40.
nje dekanijskih duhovnikov v Čr- Sobota dopoldne po maši Ruštji;
ničah. Začnemo z mašo ob 9. uri. popoldne od št. 70 navzdol do 72.
Nedelja popoldne predvidoma
MLADI
Bajči.
Pridite v petek ob 20. uri na srečanje v Kamnjah.
GLAVA OZNANIL
Nekaj predlogov je prispelo. Še se
PREDSTAVITEV
priporočamo, da oblikujete svoj prePRVOOBHAJANCEV
dlog za glavo župnijskih tiskanih
Na nedeljo Jezusovega krta ste oznanil.
spet naprošeni, da postanete
skriti molivci na poti letošnjih prvoobhajancev. V nedelj vas bodo
prosili za spremljanje. Letos se
skupaj pripravlja 12 (apostolov)
otrok.
SRCE SE NE BOJI
Projekcija
filma, Srce se ne
boji, o bl. Lojzetu Grozdetu bo
predvidoma v
soboto, 18. januarja. Morda se
bomo uspeli dogovoriti, da nas
obiščejo ustvarjalci filma.

