ponedeljek, 6. 1.,

Gospodovo
razglašenje,

KAMNJE ob 18.00
za † Jolando Pegan Bizjak,
Potoče 57, 8. dan
otroci za otroke

Gašper, Miha, Boltežar
torek, 7. 1.
VRTOVIN ob 18.30
Rajmund Penjafortski, za †† Franca in Jožefo
duhovnik
Podgornik, Vrtovin 16a

ČRNIČE ob 18.00
za † Borisa Bratina,
p. n. Črniče 72
otroci za otroke
GOJAČE ob 18.00
za † Marijo Cigoj,
p. n. Gojače 17a

sreda, 8. 1.,
Severin Noriški,
opat

SKRILJE ob 18.30
za †† Marijo in Mirka
Kravosa, Skrilje 52

četrtek, 9. 1.,
Pij IX.,
papež

KAMNJE ob 18.30
za † Ivana Vodeba,
Kamnje 33

MALOVŠE ob 18.00
za † redovnico Nikodemo
Rebek in njene †† sorodnike,
Malovše 12
ČRNIČE ob 18.00
za † Rada Hvaliča in
†† iz družine, p. n. Črniče 1b

petek, 10. 1.,
Gregor Niški,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.30
za †† Lozar,
Vrtovin 101

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta in
vse †† iz družine, Ravne 9

sobota, 11. 1.,

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji
za zdravje, Skrilje 77

ČRNIČE ob 18.00
za † Jožico Caharija,
p. n. darovalcev

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

VRTOVIN ob 7.45
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11
KAMNJE ob 10.30
za † Luigino Valič,
Skrilje 2

ČRNIČE ob 9.00
za † Poldo Ušaj,
p. n. darovalca
za župnijo

PRIPRAVA NA ZAKON
V nedeljo ob 16. uri se v Šturjah začenja prva letošnja priprava. Srečanja so v Marijinem domu pri cerkvi, prijava ni potrebna.
Isto nedeljo se začne tudi zelo dobra priprava na Kapeli v Novi Gorici
ob nedeljah in ponedeljkih zvečer: 12. 1., 13. 1., 19. 1., 20. 1., 26. 1.
in 27. 1., za to se je treba prijaviti, več na spletni strani.
Teh šestero srečanj ne jemljite kot formalni tečaj, ampak predvsem
kot priložnost, da v tem času poglobita vajin odnos, pogovor in odkrijeta še kakšen globlji temelj vajine skupne poti.
Spodbuda tudi vsem drugim parom, da si v novem koledarju brez
strahu občrtate datum in z odločitvijo za poroko postavite vaju na prvo mesto.
PRIPRAVA NA KRST
je v torek, 14. januarja, ob 20. uri. v Šturjah.

 Za konec

OKUŽBA – V ordinacijo priteče človek: »Gospod doktor, hitro! Pes me je ugriznil v uho.«
»Pa ste ga razkužili?« »Ne, mi je pobegnil.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

druga nedelja po božiču

5. 1. 2014
št. 1

Si na poti?
Beseda
je bila na svetu
in svet je po njej
nastal, a svet je ni
spoznal. V svojo
lastnino je prišla,
toda njeni je niso
sprejeli.
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. In Beseda je
meso postala in se
naselila med nami.
Videli smo njeno
veličastvo, veličastvo, ki ga ima od
Očeta kot edinorojeni Sin, polna
milosti in resnice.
(Jn 1,10–14)

Odlomki Božje besede
na nedeljo
Jezusovega krsta:
1. berilo: Iz 42,1–4.6–7
2. berilo Apd 10,34–38
evangelij: Mt 3,13–17

Ne bom pozabil človeka, ki me je srečal in z besedo »zadel« v tistih burnih mladih letih. Danes vem, da mi ga je
poslal Bog. Takrat, ko sem bil verjetno na najpomembnejšem mladostnem razpotju. Ozrite se nazaj in videli boste,
da vas je Bog velikokrat uslišal, ne naravnost, ampak posredno. V ključnih trenutkih nam pošlje ljudi. Pogosto nam
to lahko izprosijo naši dragi pokojni, ki jim ni vseeno, kako
bomo šli naprej.
Tudi tri modre je poslal Bog. Prišli so od daleč in vernike
tistega časa spomnili, da biti veren pomeni biti romar. Tudi
ko se v življenju ustalimo, umirimo v svojem gnezdu, je
treba v svoji notranjosti vstati in zapustiti in oditi na pot.
Danes nam nebesa ne pošiljajo nobenega novega nauka,
velikega odkritja, spoznanja za prihodnost, ampak ljudi.
Nam kristjanom pošiljajo papeža Frančiška. Spomnil nas
je, da vera ni stanje, ni pridobitev, ni uspeh, ampak je pot.
Zapustiti bo treba ustaljene navade, občasne sprehode in
se odpraviti na pot.
Vsi smo v skušnjavi, da bi verjeli v zvezde. Verjeli, da se
vse nekako ponavlja in da je treba le »pogruntati« zakonitosti življenja. Radi bi ostali v varnem
zavetju. Modri so šli za zvezdo, ki
so jo videli tudi podnevi in se ni
premikala po običajnih zakonitostih. Znali so uporabljati pamet,
vendar bi jih zgolj pamet pripeljala le približno do Kristusovega
rojstva. Sredi zvezd ne bi opazili
Božjega znamenja. Božja znamenja pa se ne godijo čisto po naših
predvidevanjih. Pamet mora biti
odprta za Boga, to pomeni tudi za
presenečenje.
Če se ne odpraviš na pot, ne boš videl cilja. Mi pa bi radi videli cilj kar iz

domače zibelke. Danes bi še kako potrebovali obisk treh modrih, da bi nas
vprašali: »In kam greste?« Kaj bi jim
odgovorili? Vprašaj se, oče, vprašaj se,
mati, tudi starejši … Vprašaj se zlasti
mlad človek, ali sploh želiš kam priti
… Imaš cilj? So tvoj edini resni cilj le
zunanje pridobitve, zdravje, dobro počutje? Bog te ni poklical, da bi bil zadovoljen, ampak da bi bil srečen!
Tako vam želim, da bi v teh časih
postali romarji. To pa najprej pomeni
»zapustiti maternico«. »… vsem, ki se
niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz
volje moža, ampak iz Boga,« pomeni,
da te vezanost na kri staršev in spoznanj tega sveta še ne bo pripeljala do
cilja. Na tej poti od maternice do groba je potrebno še eno rojstvo. Nebesa
niso stanje, ampak so pot. Iz osamljenosti in nezrele navezanosti na maternico gremo v odnose, v neizmerno
skupnost. Tudi če bi s svojo pametjo
raziskal vse skrivnosti tega sveta, bi še
vedno prišel do približnega kraja. Do
cilja te lahko pripelje le nekdo drug.
župnik

Obvestila:
VEROUK
je v tem tednu spet
reden za vse razrede.
OTROCI ZA OTROKE
V ponedeljek vabljeni k praznični
sveti maši svetih treh kraljev. Otroci,
ki ste sodelovali v adventni dobrodelni
akciji otroci za otroke, prinesite šparovčke za otroke v misijonih in jih kar
pred mašo položite na jaslice v cerkvi.
Vabljeni, da pri maši tudi otroci sodelujete s petjem božičnih pesmi.

PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
V nedeljo vas bo devet letošnjih prvoobhajancev v Kamnjah
prosilo, da jih v času
priprave spremljate z
molitvijo.
V Črničah letos ni prvoobhajancev.
Starši prvoobhajancev računajte na
srečanje v sredo, 15. januarja.
KOLEDNIKI
Pohvala kolednikom, ki ste v župniji Črniče obiskovali domove in zbirali darove
za misijonarje.
V soboto je ob 9.30 (do
12. ure) v Vipavi v gimnaziji škofijsko srečanje kolednikov.
MLADI IN ANIMATORJI BIRMANCEV
Dobimo se kratko v petek ob 19.30 v Kamnjah. Ob 20. uri mladinsko srečanje.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V nedeljo (danes) popoldne začenjam
blagoslavljati domove v Potočah ob cesti do pribl št. 12.
Nadaljujem v ponedeljek popoldne
po 14.30, potem pa spet v petek od 9.
ure do večerne maše do pribl. št. 30 in
v soboto od 9. ure do večerne maše.
Domove na Kukanjah bom blagoslavljal
pozneje, po Skriljah.
ZAKONCI
Prva skupina se dobi v petek ob 19.30
v Črničah.
ROMANJE V RIM in ASSISI
Še sedem mest je prostih za župnijsko romanje v Rim.
Premaknili smo datum,
na pot odhajamo že v
sredo, 30. aprila, ob 5.
uri in se vračamo v soboto pozno zvečer.

svetega Janeza XXIII.
in druge
postaje
Svetega
sedeža.
V soboto
nas na poti
čaka obisk mesta sv. Frančiška in sv.
Klare. Skušali bomo vsaj malo začutiti
duhovni utrip tudi tega svetega kraja,
čeprav ga v nekaj urah ne bomo mogli globlje spoznati.
Tudi to romanje bo predvsem duhovna
obnova in poglobitev živih korenin naše
vere. Tudi letos bo z nami vodnik Aleš
in se veselimo lepe romarske družine.

Cena štiridnevnega romanja je 265 € in zajema:
prevoz, cestne in druge
pristojbine, 3 pol-penzione v hotelu (3 zvezdice),
vodenje in organizacijo
potovanja. Doplačila: vse
vstopnine (pribl. 25 €).
Do 20. februarja prinesite izpolnjeno
prijavnico in akontacijo 80 €.
Podrobnejši program s podatki bo
na razpolago naslednji teden na listu
v cerkvi. Že prvi dan bomo obiskali
katakombe in cerkev apostola Pavla,
v četrtek glavne znamenitosti večnega mesta, v petek pa grobove apostola Petra, svetega Janeza Pavla II.,
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Krsti: V Črničah letos vsi štirje izvenjzakonski, v Kamnjah letos vseh šest zakonskih. Krst je vcepitev zemeljskega življenja v novo Božje življenje.
Poroke: Odločno premalo sklenjenih porok kaže predvsem na pomanjkanje
prečiščene vere, tudi pomanjkanje poguma.
Pogrebi: Skupaj pohvalno kar petnajst previdenih, šest nagla smrt in pet
kljub daljši bolezni neprevidenih. Ne bojmo se ob nastopu resnejše bolezni ali
bolezni v starosti pravočasno predlagati in vprašati za bolniško maziljenje in
obhajilo v župniji ali v bolnišnici.
Svetih obhajil je bilo podeljenih v Kamnjah pribl. 14.000, v Črničah, pribl. 9.500.
Znamenje žive vere je pri mnogih potreba po redni spovedi doma ali drugje.

