Nameni svetih maš:
ponedeljek, 3. 2.,

Gospodovo darovanje – svečnica

KAMNJE ob 18.30
za † Antona Vodopivca,
Kamnje 58

GOJAČE ob 18.00
za †† redovnice Ano, Pavlo in
Evangelisto, p. n. Gojače 45

Jožef Leoniški,
misijonar

VRTOVIN ob 18.30
za † Friderika Lozarja,
Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 18.00
za †† Edvarda in Zorko
Brankovič, p. n. Črniče 25

sreda, 5. 2.,
Agata,
devica in mučenka

SKRILJE ob 18.30
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7

ČRNIČE ob 9.00
po namenu
za †† duhovnike obeh župnij
dekanijska konferenca

četrtek, 6. 2.,

KAMNJE ob 18.30
za † Gabrijelo Batagelj,
Kamnje 10a

Blaž,
škof in mučenec

2. 2. 2014

torek, 4. 2.,

Doroteja,
mučenka

RAVNE ob 18.00
za † Leopolda Bovcona,
pred in po maši priložnost za spoved, Ravne 15
po maši češčenje Najsvetejšega

prvi petek, 7. 2.,
Rozalija Rendu,
redovnica

sobota, 8. 2.,
Jožefina Bakhita,
sužnja
Prešernov dan
9. 2.
PETA
NEDELJA
MED LETOM
Apolonija (Polona),
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
ČRNIČE ob 18.00
za dobrotnike cerkve sv. Pavla po namenu

od 17.00 češčenje Najsvetejšega
po maši priložnost za spoved
ob slabem vremenu maša ob 18.30 in spovedovanje

SKRILJE ob 8.00
za † Vinka in Lucijo Novinc,
Skrilje 67
od 7.30 češčenje Najsvetejšega
in spovedovanje

VRTOVIN ob 7.45
za † Zofijo Cingerle in
†† Podgornik, Vrtovin 127
KAMNJE ob 10.30
za † Jolando Pegan Bizjak,
Potoče 57, 30. dan

ČRNIČE ob 18.00
za † Bogdana Pikca,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 9.00
za †† Milana in Dragico Cigoj
ter †† iz družine, Črniče 16
za župnijo

št. 5

In glej,
bil je
v Jeruzalemu mož, ki
mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen
in bogaboječ in je
pričakoval Izraelove
tolažbe in Sveti Duh
je bil z njim. Razodeto mu je bilo od
Svetega Duha, da ne
bo videl smrti, dokler
ne bo videl Gospodovega Maziljenca.
In po navdihnjenju
je prišel v tempelj.
Ko so starši prinesli
dete Jezusa, da bi
zanj storili po običaju
postave, ga je tudi on
vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel:
»Zdaj odpuščaš, Gospod, po svoji besedi
svojega služabnika
v miru; zakaj moje
oči so videle tvoje
zveličanje ...«
(Lk 2,25—30)

 Za konec
POMOTA – Pacient se prebudi iz narkoze. »Doktor, kako vam je zrastla brada! Je operacija trajala tako
dolgo?« – »Prvič, jaz nisem doktor, ampak sveti Peter, in drugič – brado imam že od nekdaj.«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 58,7–10
2. berilo: 1 Kor 2,1–5
evangelij: Mt 5,13–16

Odprtih rok
Neki možakar se je ravno jezil na otroka. Ta pa je
prosto stekel k njemu in mu nevsiljivo zlezel v naročje. Ali lahko zavrneš otroka, ki ti želi zaupati? Otrok
pusti, da ga vzamemo v roke. To popolno zaupanje
brez pregrad je eno najlepših doživetij za človeka.
Ko smo bili sami otroci, smo to zmogli. Ko smo odrasli, bi želeli vse imeti v svojih rokah. Vendar človek
potrebuje notranjo izkušnjo, da se nekomu izroči,
preda! Jezus se je pustil vzeti v naročje. Na svečnico
ga gledamo, kako predan leži na Marijinih rokah, ko
sta ga z Jožefom prinesla v tempelj. Kasneje bo z isto
predanostjo legel na križ.
Človek je tako zelo odprto bitje, da se do kraja izpolni potem, ko je svojo usodo izpustil iz rok in jo
izročil nekomu drugemu. In koliko nezadovoljstva,
zagrenjenosti, strahov izvira ravno iz notranje osamljenosti, ko človek hoče sam in se še ni popolnoma
zaupal v Božje roke.
Svečnica je praznik srečanja treh generacij: otroka
Jezusa, mladih zakoncev Jožefa in Marije in starejših
Simeona in Ane. Vsak izmed
njih naredi dejanje izročitve.
Starček ves prevzet drži v naročju otroka, ki šele stopa v
življenje, on se od njega počasi poslavlja. Vendar star
človek ne odhaja, ker bi se
čutil izrinjenega. »Zdaj odpuščaš, Gospod …« Na vsej poti
od zibelke do groba se učimo
življenje izpuščati iz rok. Izpuščati, zato da bi ga imeli.

Vse, kar smo v življenju hoteli grabiti in potegniti k sebi, je izgubljeno.
Kar si pustil izgubiti, bo najdeno. Če
boš to živel že na poti, bo tvoja smrt
le dokončno dejanje izročitve. Ob rojstvu in ob smrti, obakrat potrebuješ
naročje.
In otrok je v tem srečanju dan materi in očetu, ki si ga ne lastita, ne
zadržujeta ga zase. Koliko odraslih
problemov se danes rešuje preko
otroka! Darovanje v templju očetu in
materi pomaga, da še globlje odkrijeta svoj poklic. Živela bosta polno tudi
potem, ko bo otrok v resnici odšel ali
ko morda ne bo izpolnil njunih pričakovanj.
Sveča nas spominja, da je življenje
tu doli le začasno. Sveča je ustvarjena zato, da začne goreti. Drug drugemu smo dani, da bi osvetlili pot in
skupaj šli naprej. Ob sveči je življenje
kljub temi in strahovom lahko zelo
svetlo in lepo.
župnik

Obvestila:

PRVI PETEK
Vabljeni k zakramentom in češčenju. Tudi otroci vabljeni k redni
sveti spovedi: v Črničah v četrtek
ob 17.30 za vse razrede ali v petek pred mašo. V
Skriljah v sredo
ob 18.00 ali v soboto pred mašo in
v Kamnjah v četrtek ob 18.00.

STARŠI BIRMANCEV
v Črničah se dobimo in dogovorimo vse potrebno v ponedeljek
ob 20. uri v učilnici.
PETJE V ZBORU
Mešani pevski
zbor v Kamnjah
ima odslej vaje
ob petkih ob
20. uri. Potrebuje novih moči,
zato se kar korajžno odločite,
da se pridružite.
Pevski zbor v Črničah ima vaje ob
torkih zvečer in tudi pričakuje
novih moči. Petje je veselje in je
služenje. Je tudi odpoved.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Če bomo napolnili avtobus. Prijave čim prej, lahko na sms in e-pošto. Odhod v petek ob 5.45 iz
Dobravelj in naprej po vaseh. Cena
za smučarsko vozovnico in prevoz je ob polnem avtobusu 32 €
(+5 € za kavcijo, ki je popoldne
vrnjena). Preverite ali naročite
evropsko
zdr.
kartico!
Mladinsko srečanje v petek
odpade, maša
ob 20. uri.
BLAGOSLOV DOMOV
Danes, v nedeljo, začnem v Kamnjah, v Mladicah od št. 9 navzgor, Vodopivška vas in Hrib do
kapelice. Nadaljujem v soboto po

9. uri proti Pirjevčem, popoldne
Brith od vrha navzdol, Novo naselje predvidoma v nedeljo.
DEKANIJSKA KONFERENCA
V sredo dopoldne se dekanijski duhovniki dobimo v Črničah, somaševanje v cerkvi začnemo ob 9. uri.
BIRMANSKE SKUPINE
Animatorji in se dogovorite za srečanja še pred počitnicami. Skupina
v Kamnjah se dobi za pospravljanje
jaslic v ponedeljek. 3. 2., ob 16. uri in
v skupini v petek, 14. 2., ob 17. uri.
ZBIRANJE K MOLITVI
Kljub zimi po
nekaterih vaseh še vedno
vztrajate in se
tedensko zbirate k skupni molitvi v cerkvi. Molitev in druženje ob
molitvi je v teh časih zelo potrebno
in dragoceno.
Pomembno je za mlajše, ki vam
zmanjkuje časa, zato da posvetite čas, da bi vam ta manj "uhajal".
Pomembno je za starejše, da vam
molitev posreduje notranjo bližino.
Ko človek začne moliti, ni več sam.
Predvsvsem pjja je molitev potrebna, ker ne moremo pustiti svet, da
teče kar sam od sebe.
KIP FATIMSKE ROMARICE
nadaljuje pot. Trenutno gre po domovih v Črničah. Sporočite pravočasno naprej in poskrbite, da se ne
bo predolgo zadrževal, ker milostni
Marijin kip že čakajo v drugih župnijah.

KAJ POMENI?
iz katekizma katoliške Cerkve
Nekaj drobtinic razlage veroizpovedi v
kompendiju katekizma (85 – 106):

85. Zakaj je Božji Sin postal človek?
Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja si je Božji Sin v naročju Device Marije po delovanju Svetega
Duha privzel meso. Nas grešnike je
hotel spraviti z Bogom, nam oznaniti njegovo neskončno ljubezen, biti
za nas vzor svetosti in nas napraviti
"deležne božje narave" (1 Pt 1,4).
86. Kaj pomeni beseda "učlovečenje"?
Cerkev z besedo "učlovečenje" označuje skrivnost čudovitega združenja
božje in človeške narave v eni sami
božji osebi Besede. Da bi izvršil naše
odrešenje, se je Božji Sin učlovečil,
postal je "meso" (Jn 1,14), resnično
človek. Vera v učlovečenje je razločilno znamenje krščanske vere.
87. Na kakšen način je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek?
Jezus je neločljivo pravi Bog in pravi
človek, v edinosti svoje božje osebe.
On, Božji Sin, ki je "rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom", je postal pravi človek, naš brat, in sicer ne
da bi prenehal biti Bog, naš Gospod.

