ponedeljek, 5. 1.,
Emilijana, devica

tretji sveti večer

GOJAČE ob 18.30
za duše v vicah,
p. n. Gojače 8

druga nedelja po božiču

ČRNIČE ob 17.30
Gospodovo razglašenje za †† Ivana in Terezijo Brankovič,
Sveti trije kralji
p. n. Črniče 67a
torek, 6. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Vodopivec,
Kamnje 6a
sreda, 7. 1.,

Rajmund Penjafortski,

duhovnik

VRTOVIN ob 8.00
za † Boženo Leban,
Vrtovin 11

četrtek, 8. 1.,
Severin Noriški,
opat

KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

petek, 9. 1.,

RAVNE ob 18.30
za † Stanka Slejka,
p. n. Ravne 10

Pij IX,
papež

sobota, 10. 1.,
Gregor iz Nise,
cerkveni učitelj

nedelja, 11. 1.
NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
Pavlin Oglejski,
škof

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kravos
in vse ††, Skrilje 52
VRTOVIN ob 7.30
za † Milko Rovtar,
p. n. Vrtovin 127
ČRNIČE
za †† Šatej in Bavčar,
p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

PESEM TISOČERIH ZVONOV
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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.
Janez je pričeval o
njej in klical: »To je
bil tisti, o katerem
sem rekel: Ta, ki bo
prišel za menoj, je
pred menoj, ker je
bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli
milost za milostjo.
Postava je bila
namreč dana po
Mojzesu, milost in
resnica pa je prišla
po Jezusu Kristusu.
(Jn 1, 12–17)

 Za konec
PLANINSKI IZLET – »Kako je bilo na planinskem izletu?« »Grozno! Ko smo prišli z vlaka, smo
potrebovali kar nekaj časa, da smo našli pravo gostilno, ko pa je prišel čas vrnitve, nismo več našli
železniške postaje!«
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 Gospodovo razglašenje:
1. berilo: Iz 60,1–6
2. berilo Ef 3,2–6
evangelij: Mt 2,1–12

Vedno na poti
Turisti so obiskali menihe. Ogledovali so si njihove prostore. »Zakaj imate tako skromno opremljene?« Menihi so
jih vprašali, zakaj pa oni nimajo s seboj več opreme. »Mi
smo tu samo na poti,« so rekli. »Vidite,« so jim odgovorili
menihi, »tudi mi smo tu le na poti.«
V življenje smo bili priklicani z namenom. Dokler imaš
pred seboj cilj, si vedno na poti. Ko cilja ni več, si poskušaš
ustvariti neko »stanje«. Človek je vedno nagnjen k temu,
da bi si naredil neko »komoro«, v kateri bi bil kar srečen.
Toda Bog nam skozi življenje to komoro vztrajno podira,
ker ne želi, da bi ostali sami. Nekdo nas je zaslepil, da je
končni cilj mogoče doseči že v mesu in krvi tega življenja.
Po božiču spet poslušamo apostola Janeza. »V začetku
je bila beseda …« Bog sam ni »stanje«, ampak je življenje. Bog si ni zadal cilja, da bi sezidal hišo ter potem v
njej udobno in srečno prebival. Po naši otročji predstavi
bi moral Bog narediti idealen svet, v katerem ne bi bilo
problemov in trpljenja. Njegov cilj je življenje, resnično
življenje! Zato se je odpravil na pot. Ni mu bilo težko zapustiti bogate opreme, Božje slave. Božični prazniki zato
tudi tebe spravljajo na pot. Ne boj se zapuščati slavo, ki si
jo risal na tvojem nebu in je prazna. Ko veš, da si izbran in
ljubljen, ti ni težko zapuščati in iti naprej.
»In beseda je meso postala in se naselila med nami.«
Dobesedno grška beseda pomeni, da se je ušotorila. Postavila je šotor v našem mesu. Ni postavila palače, saj Bog
želi z nami živeti in potovati. Želi si
odnosa z nami, mi pa si nebesa
predstavljamo kot nek oddaljen
prostor, kjer bomo živeli v blaženem
stanju. In na tem svetu se naprezamo
v strahu, »kaj neki je tam čez?«, medtem
ko nam je on že odprl pot v novo življenje.
Nebesa niso drug prostor. Kristus se je rodil
v naš način bivanja, da bi se mi rodili v njegov

način bivanja. To je zdrav krščanski
nauk o nebesih. Šel je na pot, da bi tudi
mene in tebe spet spravil na pot in bi
si v tem življenju nehala zidati preveč
stalna bivališča. Kdor ljubi, je na poti.
Tudi praznik Gospodovega razglašenja
v torek je praznik »na poti«. Trije znanstveniki so pokazali, da se do resnice
in do modrosti ne da priti za mizo le
z razmišljanjem. Branje knjig te mora
prej ali slej spraviti na pot.
Danes se preveč držimo vsak v svoji
hiši. To je le odsev današnjega miselnega sveta. Vsak veliko ve, veliko sliši in vidi. Toda resnice o svetu in Bogu
iz naslonjala preko zaslonov ne bomo
spoznali. Resnica se razodene skozi odnose in srečanja. Zato začni z molitvijo,
pogovorom, dialogom. Če imaš družino, se odpravi na pot. Če si ostal sam,
se odpravi na pot. Če se bojiš negotove
prihodnosti, če težko tvegaš, pojdi na
pot. Če je prišla v hišo bolezen, pojdi
na pot. Če si postal jezen ali zagrenjen,
pojdi na pot. Če te je razočaral človek
in družba, pojdi na pot. Če ti trenutno
gre dobro, pojdi naprej na pot.
župnik

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Slovesni božični praznik v torek, svete
maše bodo ob 17.30 in 18.30.
VEROUK
je spet reden v sredo in četrtek.
V torek je slovesni praznik, ni verouka;
otroci pridete k sveti maši.
MLADI
V petek ob 20. uri v Kamnjah ponovno mladinsko srečanje, na vrsti sproščeno srečanje ob filmu.

PRVOOBHAJANCI
Starši prvoobhajancev računajte, da se
dobimo na kratki katehezi naslednji
teden zvečer v torek (v Črničah) in četrtek (v Kamnjah). Sporočite prej, če
pride kakšna ovira.

selje od 59 do 67. V soboto po deveti
uri novo naselje številke 67 in 69 in
še poldan do pribl. 73. Sporočite, če
se takrat ne moremo dobiti in se dogovorimo. Naslednjo nedeljo ne bom
blagoslavljal.

POPOLDNE V KAMNJAH
V ponedeljek ponovno nadaljujete s
programom za otroke in starše, dobite
ob 16.30, ogledali si boste še drugi del
filma.

VELIKONOČNO ROMANJE
V cerkvi in na
spletni
strani so na voljo
prijavnice za
velikonoč no
romanje
na
Češko. Romali bomo od četrtka, 30.
aprila zjutraj, do sobote, 2. maja zvečer. Obiskali bomo njihovo glavno svetišče Svata Hora, svetišča in druge
znamenitosti glavnega mesta Prage
in Češki Krumlov. Cena romanja s
prevozom, vodenjem in polpenzioni in
dodatnim kosilom bo 150 € na osebo.
Ob prijavi prispevate akontacijo 50 €
na osebo. Tisti, ki bi hoteli vzeti zavarovanje zavarovati rizika odpovedi
(5,5 €), morate to storiti že ob plačilu
akontacije.

DAROVE ZA OTROKE
v misijonih lahko še v tem tednu prinesete na jaslice v šparovčkih.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine v
četrtek ob 19.30 v Kamnjah in prve
skupine v petek ob 20. uri v Črničah.
PESEM TISOČERIH ZVONOV
V nedeljo bomo
v Kamnjah
gostili pevce, zbrane z
raznih koncev
Slovenije. Ne
gre za običajni božiči koncert, ampak
za pravo bogoslužje, ki jih že več let
povezuje pod imenom Pesem tisočerih zvonov. Obiskali nas bodo mladi
in starejši pevci in instrumentalisti z
vseh koncev domovine. Prepevali in
igrali bodo pri bogoslužju ob 10.30.
Z ŽPS se danes takoj po maši dogovorimo za pogostitev. Lahko prispevate
kakšen majhen priboljšek in ga prinesete v dvorano. Na pogostitev in druženje po maši vabljeni tudi domači pevci.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Konec tedna nadaljujem z obiski v Črničah. V nedeljo (danes) po 14. uri v
okolici cerkve (od 40 do 60). V petek
po 14. uri pod mostom in novo in na-

ZAČETEK PRIPRAVE NA ZAKON

Je že v nedeljo, 11. januarja, ob 16. uri v Šturjah.
Za udeležbo se prej obvezno prijavita na flikar.q@gmail.com ali
041 548 146
PRIPRAVA NA KRST
staršev za prvega in drugega otroka se začne v torek,
13. januarja, ob 20. uri.
HVALA ZA DAROVE
Pri ofru za spovednico in druge obnove v Črničah smo zbrali 1.375,47 €, do
zdaj ste prispevali tudi 850 € osebnih
namenskih darov. Pri ofru za cerkev v
Kamnjah smo zbrali 1.304,10. Hvala
za vaše darove.

FILIP TERČELJ
Župnija Šturje vabi na obletno mašo
za pok. duhovnikom, mučencem g. Filipom Terčeljem v sredo, 7. januarja, ob
18.30 v župnijski cerkvi v Šturjah.
***
IZ GOVOROV PAPEŽA
FRANČIŠKA

na predvečer novega leta, dneva miru
Suženjstvo nam preprečuje živeti v
polnosti in resnično sedanjost, saj jo
izprazni preteklosti in jo zapre pred
prihodnostjo, pred večnostjo. Suženjstvo nas prepriča, da ne moremo sanjati, leteti, upati.
Pred nekaj dnevi je neki priznani italijanski umetnik rekel, da je bilo za Gospoda veliko lažje Izraelce potegniti iz
Egipta ven, kakor Egipt potegniti ven
iz src Izraelcev. Tako so bili 'fizično'
rešeni suženjstva, a so med potjo po
puščavi, kjer so različne težave ter
lakota, začeli 'okušati nostalgijo po
Egiptu, ko so se spominjali, kako so
tam jedli… čebulo in česen.. (prim.
4Mz 11,5), a so pozabili, da so jo jedli za mizo suženjstva. V našem srcu
se namreč ugnezdi nostalgija suženjstva, ki je na videz bolj pomirjajoča
kot svoboda, saj je ta veliko bolj tvegana. Kako nam je všeč biti zaprti v
kletko ognjemetov, ki so na videz lepi,
a ki v resnici trajajo le trenutek. To je
to kraljestvo, to je torej čar trenutka.
Od tega spraševanja vesti je za nas
kristjane odvisna kvaliteta našega delovanja, našega življenja, naše
navzočnosti v mestu, naše služenje
za skupno dobro, naša udeležba v
javnih in cerkvenih ustanovah.

