Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 1.,
Angela Folinjska,
redovnica

torek, 5. 1.,
Emilijana, devica
tretji sveti večer

sreda, 6. 1.,
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE,

Gašper, Melhior, Boltežar

četrtek, 7. 1.,
Rajmund Penjafortski
duhovnik

petek, 8. 1.,
Severin Noriški,
opat

sobota, 9. 1.,
Pij IX.,
papež

nedelja, 10. 1.,
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

druga nedelja po božiču

KAMNJE ob 18.00
GOJAČE ob 18.00
za †† Pavla in Dominika
za †† Fišer in Jazbar,
Batagelja, Kamnje 9, 30. dan p. n. Gojače 3c
VRTOVIN ob 18.30
za †† Slamič in Kodrič,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
v zahvalo za Božje usmiljenje,
p. n. darovalca

KAMNJE ob 18.30
za vse †† Vodopivec
Kamnje 6a
KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

ČRNIČE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu in
angelom varuhom,
p. n. Malovše 37
ČRNIČE ob 18.00
za † Jožkota Vodopivca,
p. n. Črniče 69

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo,
Vrtovin 127a

RAVNE ob 18.00
za † Vojka Vidmarja, p. n.
Vipava

SKRILJE ob 8.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74

ČRNIČE ob 18.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a

VRTOVIN ob 7.30
za † Zoﬁjo Grželj, Vrtovin 2
ČRNIČE ob 9.00
za † Vilmo Brankovič, p. n. zakonske skupine in pevcev
za župnijo PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
KAMNJE ob 10.30
za vse †† Skrilje 71, p. n. Kamnje
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV

 Za konec
PO PREPIRU – Prva: »Kadar se z možem kaj sporečeva, mi po prepiru vedno prinese bombonjero.«
Druga: »Oh blagor tebi. Moj mož je zdravnik, pa mi po prepiru prinese samo pomirjevalo.«
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
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V nebesa cel ali po delih
V njej je bilo
življenje in življenje je bilo luč
ljudi. In luč sveti
v tema, a tema
je ni sprejela.
Resnična luč,
ki razsvetljuje
vsakega človeka,
je prihajala na
svet. 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.
Jn 1,4–13

Odlomki besede na
naslednjo nedeljo:
Iz 40,1–5.9–11
Tit 2,11–14; 3,4–7
Lk 3,15–16.21–22

Legenda pripoveduje, da je nekoč prišel v nebesa japonski kmet in njegov pogled se je najprej ustavil na polici z
nečim, kar je imelo strašno čuden videz. »Kaj je to?« je
vprašal. »Ali se iz tega lahko skuha juha?« »Ne,« je dobil
odgovor. »To so ušesa tistih ljudi, ki so v svojem življenju
natančno slišali kaj bi morali storiti, a se za to niso zmenili.
Ko so umrli, so njihova ušesa prišla v nebesa, drugi deli
njihovih teles pa ne.«
Čez nekaj časa je kmet zagledal drugo polico z nenavadnimi predmeti. »Kaj pa je to?« je spet radovedno vprašal. »Ali
se iz tega lahko skuha juha?« »Ne,« je dobil odgovor. »To so
jeziki, ki so pripadali ljudem, ki so drugim govorili, naj delajo dobro in naj lepo živijo, sami pa niso izpolnjevali tega,
kar so govorili. Ko so umrli, so njihovi jeziki lahko prišli v
nebesa, drugi deli njegovih teles pa ne.«*
Nobeden od nas ne bi prišel v nebesa s celim telesom.
Nobeden ne more izpolniti vsega, kar je slišal in kar je drugim govoril. Ko bi to delovalo, pravi veliki Vladimir Solovjov,
bi Bog vrgel na zemljo Sveto pismo in naročil, naj živimo
po njegovem nauku. Zato je »Beseda meso postala in se
naselila med nami.« Dokler se samo trudim, da bi živel po
Božjem nauku, ostajam razdeljen. Razdeljen med tem, kar
naj bi bil in tem, kar sem. Ko pa »obrnem
smer« in Boga sprejmem, se začne povsem druga zgodba. »Tistim pa, ki so jo
sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci …« Ker človek ne more cel do
Boga, je Bog postal človek. Ni luč tista,
ki bi dajala življenje. »Življenje je bilo luč
ljudi.«
Ko prejmem obhajilo in druge
zakramente, se učim »obračati
smer«: sam nikoli ne bom dosegel

popolnosti. Vedno bo del mene manjkal. Nekdo drug je, ki želi v meni utelesiti svojo popolnost. Sam ne boš
nikoli naredil iz sebe celega, nerazdeljenega človeka. Potrebno se je roditi.
Sam sebe ne moreš roditi. Prvič si se
rodil, ne da bi te prej vprašal. Za drugo rojstvo pa potrebuje tvoj »da«.
župnik
*B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino, Ognjišče 2015.

VEROUK
Je v tem tednu spet reden. V sredo
odpade verouk za 5. in 6. razred v
Črničah, pridite k sveti maši.
PRAZNIK SV. TREH KRALJEV
V sredo je praznik Gospodovega razglašenja.
Vabljeni k sveti maši,
še posebej tudi otroci.
Tisti, ki ste v adventu
zbirali darove otroke za
otroke, jih na praznik še
lahko prinesete k jaslicam.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Dobimo se na 45 minutnem srečanju: v Kamnjah v sredo na praznik
takoj po sveti maši; v Črničah v
četrtek ob 19.30 v učilnici. Pripravili
se bomo na domače kateheze v pripravi na zakrament sprave.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Na nedeljo Jezusovega krsta se
bodo pri sveti maši predstavili letošnji pripravniki za zakrament sprave
in svetega obhajila. Ponovno ste
vabljeni, da kot župljani postanete
skriti spremljevalci enega od prvoobhajancev v času priprave. Pridite
po podobico.

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST
se začne v torek, 5.
januarja, ob 20. uri
v Marijinem domu v
Šturjah.
POPOLDNE V KAMNJAH
Dobimo se v četrtek ob 17. uri.
KOLEDNIKI
v župniji Črniče ste se koledniki v
prazničnih dneh lepo povezali in obiskali domove. Za trikraljevsko akcijo
ste za misijone zbrali 1.050 €. Hvala
vam in vsem dobrim ljudem! Vabljeni na primorsko srečanje kolednikov
v soboto ob 9. uri v Vipavi, prijave zbira Julijana do srede na tel.
040 888 420.
BIRMANSKA SKUPINA
se dobi v soboto ob 16. uri v Skriljah pri Tadeju.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Ta teden obiskujem domove v Potočah. V nedeljo (danes) od 14.30
prve hiše ob cesti do št. 13;
v ponedeljek popoldne od 14. ure
po dogovoru (lahko sporočite);
v petek popoldne od 14. do 18.
ure naselje od št. 15 do št. 32;
v soboto dopoldne od 9. ure od
št. 33 proti kapelici in popoldne
od kapelice navzdol do 68 (Kukanje
blagoslavljam kasneje, po Skriljah.
Naslednjo nedeljo ne bom blagoslavljal, v Skriljah šele med naslednjim
tednom).
PRIPRAVA NA ZAKON
V ŠTURJAH se začne v nedeljo,
10. januarja, ob 16. uri, in traja do
nedelje, 14. februarja. Najpozneje
teden dni pred začetkom tečaja je
obvezna prijava na: Sašo Mugerli,
031 742 373; saso.mugerlli@rkc.si.

NA KAPELI V NOVI
GORICI je začetek
prav tako v nedeljo,
10. januarja, ob 19.
uri, in traja do nedelje
14. februarja. Informacije in obvezna prijava na www.

Vezelay, eno izmed
pomembnejših srednjeveških izhodiščnih točk
za romanje v Santiago
de Comlostella. Nevers,
kjer je v samostanu
St. Gildard pokopano
dcsg.si/priprava-na-zakon; priprava.
nestrohnjeno telo sv.
zakon.ng@gmail.com; 051 614 912.
Bernardke, vidkinje iz
Lurda. V torek Taizé, kraj, kjer se ob
NABIRKE
taizejskih bratih že leta zbirajo mladi
Hvala vsem darovalcem pri ofru
z vsega sveta. Cluny, eden od najvna božič!
plivnejših srednjeveških samostanov
zahodne Evrope. Ženeva, ob švicarski
VELIKONOČNO
meji z Ženevskim jezerom. Annecy, s
ŽUPNIJSKO ROMANJE
trdnjavo 16. stol, mesto sv. Frančišeka
V velikonočnem času se bomo po- Saleškega, zavetnika katoliškega tiska,
novno odpravili na nekoliko daljše in sv. Ivane Šantalske. V sredo se vraromanje. Termin smo ob pripravi
čamo preko zimsko športnega središča
programa z agencijo Pečelin od
Chamonixa vožnja skozi 11.611m
že obja- dolg predor pod Mont Blancom v dolivljenega no Aoste.
nekoliko Cena romanja je 330 € in vključuje
spreprevoz a turističnim avtobusom, cemenili:
stne in ostale pristojbine, 4x polpenziromamo on, vodenje in organizacijo potovanja.
od sobote, 23. do srede 27.
Več informacij si preberite na listu,
aprila. Obiskali bomo kar nekaj
ki ga lahko vzamete v cerkvi ali ga
pomenljivih romarskih krajev v
natisnete s spletne strani. Vsaj inforvzhodni Franciji. Zaznamovali so
mativno se vpišite. Prednost pri vpisu
jih zelo znani svetniki novejše
imate najprej romarji iz naših župnij.
dobe. Spremljali nas bodo: sv.
Potem do začetka februarja izpolnite
arški župnik Janez Marija Vianney, prijavnico in dobite položnico, s kaMarjeta Marija Alacoque, Bernard- tero boste vplačali 80 € akontacije,
ka Lurška, Frannčišek Saleški,
preostanek poravnate pred odhodom.
Ivana Šantalska. Tako bomo v pe- Upajmo, da nam bomo lahko tudi totih dneh poleg spoznavanja Evro- krat napolnili avtobus.
pe v skupnosti romarjev naredili
tudi notranjo duhovno pot.
Obiskali bomo: La Sallete, vasica v srcu francoskih ki je postala
kraj prvih večjih Marijinih prikazovanj v moderni dobi. V nedeljo
Ars, kjer je deloval arški župnik
sv. Janez Marija Vianney. Paray-le-Monial, od tu se je razširilo
češčenje Jezusovega Srca.

