Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 1.,

Gospodovo razglašenje
KAMNJE ob 18.30
v čast Svetemu Duhu
za bralce Božje besede

GOJAČE ob 16.30
za vse ††,
p. n. župljanov Gojače

VRTOVIN ob 18.30
za † Slavo Gerželj,
Vrtovin 37, 8. dan

ČRNIČE ob 16.30
za vse †† Brankovič,
p. n. Črniče 18

SKRILJE ob 18.30
za žive in †† Kravos,
Skrilje 52
veroučna maša

MALOVŠE ob 16.30
za †† Rafaela in Slavico Cigoj,
p. n. Malovše 1

Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

petek, 11. 1.,
Pavlin Oglejski,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za † Pavla Bratina,
Vrtovin 17

RAVNE ob 16.30
za vse †† Košuta,
Ravne 9a
V Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00
ČRNIČE ob 16.30
za † Marjana in †† starše Fišer,
Črniče 24

sobota, 12. 1.,

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka Lozarja,
Skrilje 56

ČRNIČE ob 16.30
za † Marijo Govekar,
p. n. Črniče 19

nedelja, 13. 1.,

VRTOVIN ob 7.30
za † Tino Čermelj, Vrtovin 24

Rajmund
Penjafordski,
duhovnik

torek, 8. 1.,
Severin Noriški,
opat

sreda, 9. 1.,
Pij IX.,
papež

četrtek, 10. 1.,

Tatjana (Tanja),
mučenka

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
Veronika Milanska,
devica

6. januarja 2018

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
na čast Materi Božji za čistilce, krasilce in darovalce domače cerkve
KAMNJE ob 10.30
za † Janija Petrovčiča, Kamnje 40

 Za konec
NE ŽELI – Janezek v spovednici: »Pregrešil sem se zoper deveto zapoved ne želi svojega bližnjega žene.«
»Čakaj no, tako majhen, pa si se pregrešil zoper to zapoved! To ni mogoče.« »Ja, ne morem si pomagat, ko
pa peče sosedova žena veliko boljše palačinke kot naša mama.«
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

št. 1/19

Pozdrav svetogorske romarice
Dober večer!
Potrkala sva, in ste nama odprli. Hvala vam! Prihajava v podobi SvePo králjevih togorske in Otroka. Kličete naju z mnogimi imeni in častite v številnih
besedah so
podobah, a sva vedno ista Marija in isti Jezus.
se modri
Prišla sva, da bi se skupaj pripravili na božič in na misijon. Najin obisk
odpravili na
naj vam pri tem pomaga. Utrdí in poživí naj vašo medsebojno ljubepot; in glej,
zen, ki je hrana človeške in krščanske rastí.
zvezda, ki
Vsak božič in vsak misijon dokazujeta, da Bog ni obupal nad vami
so jo videli
vziti, je šla
in vas ima enako rad kakor ob spočetju in rojstvu. Je pač Ljubezen.
pred njimi,
Tako pravi tudi vaš pesnik Prešeren, ki poje, »da pravi Bog se kliče
dokler ni
Bog ljubezni«.
obstala nad
Rada sva z vami, z vsemi človeškimi otroki. Spodbujava vas: zidajkrajem, kjer
je bilo dete. te mostove prijateljstva, utrjujte družinske vezi in krepite skupnost
Ko so zagle- verujočih, da boste z vero in upanjem pričakovali Ljubezen, ki se bo
dali zvezdo, razodela ob koncu časa.
so se silno
Glejte naprej. Iščite pravih rešitev in širite prostor Boga v svojih srrazveselíli.
cih. Z molkom in besedo, z molitvijo in pesmijo, z delom in igro se
Stopíli so v
odpirajte Stvarniku, nastavljajte jadra Svetemu Duhu in prosíte za
hišo in zausmiljenje, ki prihaja po Jezusu.
gledali dete
Ob Sveti Trojici, ki je zgled in izpolnitev družinske povezanosti, se
z Marijo,
njegovo ma- učite živeti po krščansko. Oče, mati in otroci, privajajte se prihodnosti, ki vas čaka po letih otroštva, mladosti, zakonskega življenja in
terjo.
Padli so pre- starosti pri Njem, ob katerem zbledijo vsi človeški prividi in sanje.
denj in ga
O božiču sprejmite Prihajajočega. Poklonite
počastíli.
se mu vsi, mali in veliki: očetje in matere,
Mt 2,9–11
sinovi in hčere, nonoti in none, strici in tete
... In spominjajte se korenin, iz katerih raste
vaš rod. Sprejmíte sveti misijon kot rešilno
desko, ki vam jo ponujata Božja ljubezen in
Božje usmiljenje.
Zdaj pa molíte, pojte in se igrajte. Poslušala
Odlomki besede na
bova in uživala. Tako lepo je biti v vaši družbi.
naslednjo nedeljo:
Sir 24,1–4.8–12
Ef 1,3–6.15–18
Jn 1,1–18

Marija z Jezusom
(beseda, ki spremlja podobo po družinah in domovih)

SREČANJE BRALCEV
Bralci imate pomembno službo. Vem, da
imate veliko drugih obveznosti. Vendar vas
prosim, da se udeležite jutrišnjega srečanja ob 19. uri v Kamnjah, če le morete.
Tokrat bo za obe župniji skupaj. Ob misijonu se bomo srečali še v Črničah.
Gre za duhovno obogatitev. Lepo vabim,
da se bralcem pridružite tudi novi, kar premagajte strah ali predsodke.
Seveda ste zraven vabljeni tudi drugi, saj
bo zanimivo za vse.
Med nami bo gospa Nataša Konc Lorenzutti iz župnije Osek.
Poučuje igro in govor na
Gimnaziji Nova Gorica.
Poznana je predvsem kot
mladinska pisateljica, piše
pa tudi za odrasle. Več
najdete na spletni strani.
VEROUK, OTROCI ZA OTROKE
Verouk je ta teden reden. Veroučna maša
je v sredo, v Skriljah.
Darove, ki ste jih v adventu zbirali v akciji
»otroci za otroke«, še
v tem tednu lahko prinesete na jaslice v cerkev ali
k verouku.
KOLEDNIKI
Na Ravnah se koledniki zbrali in dali naprej
za misijone 200,01 €. Drugje še zbirate, do
nedelje lahko prispevate. Hvala vsem kolednikom, ki ste v teh dneh šli na pot med ljudi.
ZA MLADE od 18. do 35. leta
Kaj iščeš? Pridi in poglej. Za
mlade, ki jim ni vseeno,
kam gre njihovo življenje.
Od 11. do 13. 1. 2019; Sveta
Gora pri Gorici – dom duhovnosti Tau.
Koga iščeš? Pridi in poglej. Za mlade, ki
so ugotovili, da gre v življenju zares.
Od 15. do 17. 2. 2019; Sveta Gora pri
Gorici – dom duhovnosti Tau. Zaželena
udeležba na vikendu Kaj iščeš?
Organizira: Ekipa Bratstva Veselje evangelija. Prijave meni ali: feg.slovenija@gmail.
com ali 041 631 551.

Oba vikenda toplo priporočam. Taka srečanja so že marsikateremu mlademu dala
odgovor na mnoga vprašanja in pokazala
pot naprej.
MLADI
V petek še ne bo mladinskega srečanja.
Lani se vas je kar nekaj udeležilo šole za
animatorje na Vojskem. Tudi letos vas zelo
vabim, da si vzamete čas za ta doživeti
vikend. Župnija vam bo krila šolnino, stroške bivanja poravnate sami.
Kdaj? ABC: 1.–3. februar; 22.–24. februar v Klancu. Prijave bodo odprte na:
https://skam.si/programi/abc-animiranja/

PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka je v
torek, 8. januarja, ob 20. uri
v Šturjah.
Najbolje je, da se udeležita
priprave še v pričakovanju,
takrat je poskrbljeno za varstvo.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Na nedeljo Jezusovega krsta vas bo devet prvoobhajancev v Kamnjah prosilo, da
postanete njihovi skriti molivci. V ta namen pridete po podobico. Praznovanje bo
na 2. velikonočno nedeljo. V Črničah letos
ne bo prvega obhajila.
ROMANJE MISIJONSKE PODOBE
Januar je morda malo
bolj umirjen mesec. Le
sprejmite podobo in se
zbirajte. Lepo je, če se
dogovorite in se vas več
dobi skupaj. Vsi zelo potrebujemo tudi druženje.
Povsod gre naprej po
razporedu (v Vrtovinu je na vasi, v Gojačah po dogovoru na tel. 040 627 193, v
Malovšah na št. 31, v Črničah je v Kampo,
v Kamnjah je v Vodopivški vasi na št. 16).
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Ta teden samo v soboto od 9. do 17. ure
v Črničah. Dopoldne številke od 79 proti
župnišču. Popoldne naprej proti Brithu. Na
Ravnah šele v petek in soboto, 18. in 19. 1.

HVALA!
Zahtevno obnovo župnijskega
zvonika v Kamnjah smo s
skupnimi
močmi pripeljali do
konca. Hvaležni smo Bogu in ljudem, da
je delo teklo brez nesreč in da je zelo
kvalitetno opravljeno. Brez vas, ki ste
prispevali svoj čas in denar, tega ne bi
mogli izpeljati.
Hvala glavnemu izvajalcu del Marku
Rovtarju in njegovi ekipi. Hvala nadzorniku del Branku Hlača in zavodu za kulturno dediščino ter drugim sodelujočim.
Hvala vsem župljanom, ki ste pomagali
pri odstranjevanju ometa, pri mnogih
drugih delih, čiščenju in odvažanju.
Hvala predvsem za velikodušnost darovalcev. Zaradi vas se ni nam ni bilo
potrebno preveč zadolžiti.
Zaenkrat smo vsa sredstva zbrali z vašimi darovi, od drugih skladov in razpisov nam še ni uspelo dobiti ničesar. Vsi
računi še niso zaključeni, vendar končna vsota kljub dodatnim posegom zaradi prostovoljnega dela ne bo veliko odstopala od prvotne ponudbe. Dodatno
smo se odločili za obdelavo načetih kamnoseških delov zvonika, kar je predstavljalo še 5.000 €; odločili
smo se tudi, da odpremo in
obdelamo spodnji del niš pi
zvonovih, odstraniti smo morali omet na zgornjem osmerokotnem delu, dvigniti oder
in utrditi bakreno kritino. Lesena podloga špice je, hvala
Bogu, popolnoma zdrava.
Dobili smo 19.000 evrov
brezobrestnega posojila. Približno toliko stroškov je še
nepokritih. Plačati jih bomo skušali v
enem letu.
Zgodovina zvonika
Podrobnejšo zgodovino zvonika in obnove lahko preberete ali si jo natisnete
s spletne strani. Brošura o zvoniku je v
prvi vrsti namenjena tistim, ki so delali
pri zvoniku. Kar ostane, lahko vzamete

tudi drugi. Hvala avtorju, ki je skrbno zbiral
podatke in poskrbel za izdajo ter za podobice. Njemu še enkrat hvala za knjigo Župnija
Kamnje in njene cerkve, ki je v celoti dar za
obnovo. Z njo smo doslej zbrali 2.420 €
Pregled darov in stroškov
Z osebnimi darovi smo zbrali 19.870. Darovi za knjigo 2.420. Z namenskimi nabirkami
8.763. Skupaj torej že 31.053 €. Tudi ostale
nabirke gredo razen rednih oddanih nabirk,
dajatev in rednih stroškov na na isti račun v
ta namen.
V Skriljah
Skupni stroški obnove prezbiterija in novega oltarja v Skriljah so na koncu znesli kar
15.897. Namensko smo od aprila zbrali 6.395 €.
Razliko smo krili iz župnijske blagajne. Tudi
tu je bilo vloženega veliko prostovoljnega
dela.
Zaradi velikega zalogaja, se v župniji letos
ne bomo lotevali večjih del.
DAROVI IN STROŠKI V ČRNIČAH
Smo v tem letu poleg manjših popravil imeli obnovo oltarne mize v Malovšah, 1.464 €
(okroglo 1.000 zbrano z darovi, 464 iz župnijske blagajne). V Gojačah nova elektro inštalacija in razsvetljava, beljenje in drenaža,
skupaj v obeh letih 3.382 (2755,65 zbrano z
darovi, 626 iz župnijske blagajne). Na obeh
krajih je bilo darovano veliko prostovoljnega
dela.
V Gojačah je darovalec namenil dar za nov
zvon, ki ga bomo ulili in namestili v tem letu.
V župnijski cerkvi je predvidena zamenjava
nekaterih okenj.
V župnijski blagajni imamo trenutno 12.284 €.
DAROVI
Pri ofru za novo leto smo zbrali v Vrtovinu
586,13 €, v Kamnjah 662,28 €.
Darovi pri ofru in nabirkah gredo za črniško
cerkev, na božič in polnočnico 1.280,74, na
novo leto 135,72.
HVALA
Ob pogrebu Albina Černigoja ste za cerkev
v Skriljah zbrali 262 €. Hvala vsem darovalcem.

