Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 1.,

nedelja Jezusovega krsta
KAMNJE ob 19.00
za †† Rijavec in Krašna,
Potoče 46

GOJAČE ob 16.30
za † Bojano Jerič,
Gojače 3i, 8. dan

Odon (Oton),
prior

VRTOVIN ob 8.00
za †† Nevreden,
Vrtovin 102

ČRNIČE ob 16.30
za † Danico Cigoj,
p. n. Črniče 64a

sreda, 15. 1.
Absalom,
škof

SKRILJE ob 19.00
za † Makso Mermolja,
Skrilje 2b

MALOVŠE ob 16.30
za † Jožeta Cigoja,
Malovše 36

četrtek, 16. 1.,
Berard in drugi
maroški mučenci

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Bratina
in Vodeb, Kamnje 33

RAVNE ob 16.30
za † Danico Slejko,

petek, 17. 1.,
Anton,
puščavnik

VRTOVIN ob 19.00
ČRNIČE ob 16.30
za † Dolfko Kosovel,
V zahvalo in priprošnjo ob
20-letnici DiŽ, p. n. zakonske sk. p. n. Črniče 59

sobota, 18. 1.,
Marjeta Ogrska,
kneginja

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Rustja,
Skrilje 71c

DRUGA
NEDELJA
MED LETOM, 19. 1.
Makarij Aleksandrijski,
opat

KAMNJE ob 7.30
v čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Kamnje 17

Hilarij,
škof in cerkv. učitelj

torek, 14. 1.,

p. n. Ravne 27, 1. obl
v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

ČRNIČE ob 16.30
za † Ano Brankovič,
Črniče 85, 8. dan

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Katjo Bovcon, p. n. družine Bovcon
KAMNJE ob 10.30
V zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Potoče 49
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Ko bo odneslo tvoj grad
Po krstu je
Jezus takoj stopil
iz vode; in
glej, odprla so se
mu nebesa
in videl je
božjega
Duha, ki
se je kakor golob
spuščal
navzdol
in prihajal
nadenj; in
glej, iz nebes se je
začul glas:
»Ta je moj
ljubljeni
sin, nad
katerim
imam veselje.«
(Mt 3,16–17)

 Za konec
NEZADOSTNA – Oče: »No, zakaj si danes pri matematiki, slovenščini in verouku dobil nezadostno?!«
Janezek: »Pri matematiki sem napisal, da je 2 + 2 = 6, pri slovenščini sem v spis napisal samo svoj priimek.
Pri verouku pa je župnik govoril, da je Bog povsod. Sem ga vprašal, če je tudi v naši kleti. Je rekel, da je.
Sem mu povedal, da nimamo kleti. Ni se mu zdelo smešno.«
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

Tako zgovoren se mi zdi primer dveh otrok, ki sta se igrala ob
vodi. Iz peska sta delala gradove. Ravno ko sta dokončevala,
je prišel val in grad zravnal s tlemi. Nekdo je to opazoval. Pričakoval je solze in jezo. Otroka pa sta se usedla, se prijela za
roke in se smejala, potem pa začela graditi nov grad.
Dejal je: Naučila sta me pomembne modrosti. Prej ali slej
bo prišel val in odnesel tisto, kar smo zgradili z veliko truda.
Trajni so samo naši odnosi z ljudmi. Samo to bo ostalo. Noben
spomenik ti ne bo pomagal. Na koncu se bo smejal samo tisti,
ki se bo imel s kom držati za roko.
Danes se zdi, kakor da je ravno obratno. Da se ženemo predvsem za tem, kaj bo vsak zase pridobil in ustvaril. Odnose
pa kakor da odnaša val in nas je iz soseščine zaprl vsakega v
svoj dom. Otroci od mize kar čim prej v svojo sobo k svojemu
telefonu.
Odnosi bodo edini ostali, ko bo val vode odnesel vse. In prav
v tem je skrivnost vode krsta. Krščen/a si bil/a v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha. Se pravi v odnose. S krstom ti je dana
možnost, da ne ostaneš posameznik. Možnost, da se z nekom
držiš za roke in brez strahu zase gledaš, kako ti val odnaša pričakovanja in vse pridobljeno. Gotfried
Beun je zapisal: »Živeti pomeni postavljati mostove čez reke, ki odtekajo.«
Kristus je stopil v reko Jordan v dolini pribl. 400 m pod morsko gladino. V
tem dogodku se je razodelo, s kašnim
namenom je postal človek. Da bi šel
do konca, v smrt. Se združil s človekom tam, kjer je naša zadnja postaj v grobu. Toda grob ni le na koncu.
ja,
V grobu si že prej, ko začenjaš živeti
zase kot posameznik. Takrat si že pod

gladino. Ko odnosi postanejo dodatek in ne več način življenja. Da, v
tem je pomen tvojega krsta.
»Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« Običajno mislimo, da je bil ta glas namenjen Jezusu kot posamezniku. Vendar ni tako.
Oče to izreče človeku, tebi. Človek
je sedaj posinovljen. Človek sedaj
ni več sam. Zato krščeni lahko rečemo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Odslej ti je zastonj dana
možnost, da se boš z nekom držal
za roke, ko se bo podiral tvoj grad.
Krščen si bil, da bi slišal glas in se
nehal bati zase.

čin. Celoten film
si postavlja vprašanje kdo je bil
Alojzij Grozde in
nanj odgovarja s
pomočjo strokovnjakov, zgodovinarjev ter pogleda običajnih ljudi,
ki so prišli v stik z njim ali njegovo
zgodbo. Več na spletni strani.

ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje župnijskega sveta Kamnje v ponedeljek, ob 20. uri.
Srečanje ŽPS v Črničah bo v ponežupnik
deljek, 27. januarja.

SRCE SE NE BOJI
V soboto zvečer
ste lepo vabljeni na projekcija
filma Srce se ne
boji o slovenskem mladem mučencu Lojzetu Grozdetu. V župnijski dvorani
v Kamnjah ob 19. uri. Kdor želi,
lahko prinese tudi kašen priboljšek za druženje.
Igrano-dokumentarni film je med
ljudmi, tudi mladimi zelo lepo
sprejet. traja 35 minut, sledi pogovor z ustvarjalci. Med nami bosta tudi režiser David Sipoš in
scenarist.
Film spremlja njegovo pot iz revnega dolenjskega okolja do perspektivnega dijaka ter njegovo
tragično smrt. Filmska pripoved
je preplet intervjujev in igranih
prizorov, ki poskušajo prikazati
portretiranca na bolj oseben na-

PEVSKE VAJE
za otroke in mlade v četrtek, ob
17.30 v Kamnjah (takoj po verouku).Lepo vabljeni pred tretjo
nedeljo v mesecu. V Črničah tudi
vabljeni k vajam, ko jih imate v
nedeljo po maši.
ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR
Pevci se zbirate običajno v torek
ob 20h v Črničah in
v petek ob 20h v Kamnjah. Petje v zboru
je dragocena pot darovanja za skupnost,
za lepo bogoslužje
in delite lepih skupnih trenutkov
na vajah. Posebna vrednost je v
tem, da pevci ne vadite za nastope
in koncerte, temveč zvesto služite bogoslužju. Lepo vabim nove
pevce, mlade in starejše. Sodobni
človek se ne želi več vezati, toda
prav to je lepota.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Danes, v nedeljo v Skriljah od
št. 70 navzdol, Bajči predv. do 89.
Petek popoldne predvidoma
ostale do 93.
sobota dopoldne kukanje.
Kamnje predvidoma šele 24. 1;
31. 1.; 1. 2. in na svečnico.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje druge zakonske skupine v sredo ob 20.00 v Kamnjah,
srečanje prve skupine v petek v
Črničah. Dobrodošli še novi pari.
PRIPRAVA NA ZAKON
Začne v nedeljo ob 16. uri v Šturjah. Pari, odgovornost in pogum!
KRST OTROK
bo v Kamnjah na svečnico, 2. februarja.
ORATORIJ
Z animatorji smo se dogovorili,
da bo letošnji oratorij potekal od
29. junija do 3. julija. Tako lahko načrtujete poletje. Animatorji
bomo imeli pripravljalni vikend
od 15. do 17. maja. Že sedaj
načrtujte.
Oseba letošnjega oratorija bo
svetopisemska kraljica Estera,
geslo pa: Zaupam, zato si upam.
SKUPAJ NA SMUČANJE
V soboto, 8. februarja, na praznik gremo skupaj na smučanje v Zoncolan.
Odhod letos ob 5.45.
Prispevek za odrasle
predvidoma do 40 €.

Že se lahko prijavite. Sporočite tudi
ime in priimek. Prek sms ali e-pošte morate dobiti nazaj potrditev, da
sem vas vpisal.
KOLEDNIKI
Ste na Ravnah, Črničah, Gojačah in
Malovšah ob trikraljevski
akciji
zbrali skupaj kar
1.085,14. Adventne darove otroci za
otroke bomo oddali ta teden. Hvala
otrokom, ki ste šli na pot vsem, ki
ste darovali.
Na spletni strani si lahko preberete
sadove lanske akcije in nove prošnje
za letos:
S. Doroteja Kata Dundjer – Benin, večnamenska dvorana; Anton
Grm – Mozambik, obnova in dozidava internata; Matevž Strajnar,
Janez Mesec – Madagaskar, gradnja
osnovne šole; Polona Dominik –
Etiopija, Reintegracija uličnih otrok;
s. Marjeta Zanjkovič – Madagaskar
gradnja šole s. Metka Kastelic –
Brazilija, oprema za poklicno tehnično šolo; Tomaž Mavrič – lazaristi
– Nigerija, nadgradnja internata;
Jože Šömen, Bernardin Yoka – Kongo, oprema za lesarsko delavnico;
Jože Adamič – Madagaskar, sončne
celice za osnovno šolo; Tone Kerin
– Madagaskar; gradnja dodatnih
razredov; p. Martin Kmetec – Turčija, prevod knjige; s. Bogdana Kavčič – Ruanda, aparat za ultrazvok in
pralni stroj.

