Nameni svetih maš:
2. 1. 2011
DRUGA
NEDELJA
PO BOŽIČU

ponedeljek, 3. 1.,
ime Jezusovo

št. 1/11

SKRILJE ob 7.45
za † misijonarja Stanka
Lozarja, Skrilje 56
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2
KAMNJE ob 18.00
Marjana Pegana,
Kamnje 7

VRTOVIN ob 18.00
za † Cvetko Slejko,
Vrtovin 10c
sreda, 5. 1.,
SKRILJE ob 18.00
Emilijana, devica
za † Silva Kodriča,
3. sveti večer
Skrilje 36
četrtek, 6. 1.,
KAMNJE ob 18.00
GOSPODOVO
za †† Vodopivec,
RAZGLAŠENJE
Kamnje 6a
prvi petek, 7. 1.,
VRTOVIN ob 18.00
Rajmund,
za † Terezijo Podgornik,
duhovnik
Vrtovin
Od 17.30 pril. za spoved,
po maši češčenje
Najsvetejšega.
prva sobota, 8. 1., SKRILJE ob 8.00
Severin,
za † Luigino Valič,
opat
Skrilje 2
Pred mašo pril. za spoved in
češčenje Najsvetejšega
VRTOVIN ob 7.45
9. 1.
za † Franca Vodopivca
NEDELJA
in vse ††, Vrtovin 58
JEZUSOVEGA
KAMNJE ob 10.30
KRSTA
za prvoobhajance,
Julijan, mučenec
Skrilje
torek, 4. 1.,
Angela,
redovnica

OZNANILA

ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka Slejka,
p. n. Ravne 10a
za župnijo
GOJAČE ob 15.00
pogrebna za † Anico Košuta,
Gojače 11
ČRNIČE ob 18.00
8. dan za † Jelko Černigoj
MALOVŠE ob 18.00
za vse pokojne
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.
ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 24
ČRNIČE ob 18.00
za † Leopolda Lojka,
p. n. Črniče 25
Uro pred mašo spoved in
češčenje Najsvetejšega.
RAVNE od 18.00
za †† Rožič in Košuta,
p. n. Ravne 13

ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka Slejka,
p. n. Ravne 10a
za župnijo

 Z a konec
FRIZER – Nona se vrne od frizerja. Vnuček: »Zdaj pa nisi več nona.« Ona ponosna na svojo novo
pričesko: »A ti je všeč?« Vnuček: »Zdaj zgledaš ko nono.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; zupnija.crnice/kamnje@rkc.si; www.kamnje.net
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

župnij Črniče in Kamnje
2. nedelja po božiču, 2. januarja 2011
V začetku je
bila Beseda in
Beseda je bila
pri Bogu in Beseda je bila
Bog. Ta je bila v začetku pri
Bogu. Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič,
kar je nastalo. V njej je bilo
življenje in življenje je bilo
luč ljudi. In luč sveti v temi,
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.
In Beseda je meso
postala in se naselila
med nami.
(Jn 1,1—5.9—14a)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 42,1—4.6—7.
2. berilo: Apd 10,34—38
evangelij: Mt 3,13—17

Življenju leta ali letom življenje
Ko se pogovarjam z ljudmi, smo si v
glavnem edini, da čas resnično hitro teče. Celo
starejši, ki niste vpeti v službene obveznosti,
ugotavljate, da hitreje kot nekdaj.
Kje je ključ?
Novo leto začenjamo z Marijo. Sveto pismo
o njej kar nekajkrat pove, da je vse besede
in dogodke ohranila in jih premišljevala v
svojem srcu. Sam sem vedno bolj prepričan,
da je tu ključ.
Življenje smo danes začeli doživljati in
premišljevati bolj »od zunaj«. Podobni smo
človeku ki se pogosto prha v želji, da bi izčistil
svojo notranjost. Podobni smo tudi človeku,
ki gleda skozi okno, da bi videl v globino
življenja.
Toda oko nese le nekaj kilometrov v
daljavo. Obstaja in je že v nas neko drugo
oko, drugačen pogled. Ob novem letu najprej
sebe in vsakogar izmed vas
vabim, da bi začeli gledati z
Marijo. Gledati in premišljevati
od znotraj. Pri tem morda takoj
pomislite na čustva, vendar ne
gre za to. Gledati s srcem ne
pomeni, da bomo vse okoli
sebe tudi močno doživljali.
Jezusova mati je gotovo
doživljala tudi notranjo suhoto.
Gledati s srcem pomeni
gledati v Svetem Duhu, ki živi



v nas. To pomeni, v srcu nisem več
sam. Gledati v duhu pomeni gledati v
odnosu, skupaj z nekom.
Kako zelo privoščim vsakemu ta dar
v novem letu! V tem je bila Marijina
milina in lepota. Nikoli ni bila sama, ker
je vse okoli sebe gledala z Njim.
Želim, da bi v novem letu odkrili,
kako lepo je, ko v srcu nisi nikoli sam.
To je ključ doživljanja časa. Sodobni
človek je ob vsej komunikaciji tako
zelo sam. In zato se mučimo, da bi
svojemu življenju dodali čim več let.
S pogledom »od znotraj« se začne
čudež: letom je podarjeno življenje. In
tega vam voščim!
Dokler je vera le védenje o Bogu,
suha resnica, ostaja čas enakomerni
tok, časovni trak z enako gostoto.
Ko vera postane tudi predanost,
odpuščanje, sprotno zaupanje, prične
tudi čas dobivati različno »gostoto«.
Šele s tem sem dobro začel razumeti
rek: Ne moremo svojemu življenju
dodati let, lahko pa svojim letom
dodamo življenje. Gospod je, ki lahko
dodaja življenja našim letom.
Če te nekdo nosi v rokah, lahko
vedno isti čas pogledaš z druge strani.
župnik

KAJ POMENI?

Nekaj osnovnih vprašanj
iz Kompendija Katekizma
katoliške Cerkve
92. Ali je Kristus imel resnično človeško telo?

Kristus si je privzel resnično človeško
telo, s katerim je nevidnega Boga

napravil vidnega. Zato smemo Kristusa
upodabljati in častiti na svetih podobah.
93. Kaj predstavlja Jezusovo srce?

Jezus nas je poznal in ljubil s človeškim srcem. Njegovo srce, prebodeno
za naše zveličanje, je simbol tiste neskončne ljubezni, s katero Jezus ljubi
Očeta in prav vsakega človeka.
94. Kaj pomeni izraz: »Spočet od
Svetega Duha ...«?

To pomeni, da je Devica Marija spočela večnega Sina v svojem naročju
od Svetega Duha in brez sodelovanja
moža: »Sveti Duh bo prišel nadte« (Lk
1,35), ji je rekel angel ob oznanjenju.
95. »... rojen iz Marije Device«: zakaj
je Marija resnično Božja Mati?

Marija je resnično Božja Mati, ker je
Jezusova Mati (Jn 2,1; 19,25). Tisti
namreč, katerega je spočela od Svetega Duha in ki je postal resnično njen
Sin, je večni Sin Boga Očeta. Je Bog
sam.
100. Na kakšen način je Marijino duhovno materinstvo univerzalno?

Marija ima edinega Sina, Jezusa. Toda
v njej se njeno duhovno materinstvo
razteza na vse ljudi, katere je prišel
Jezus odrešit. Pokorna ob novem Adamu, Jezusu Kristusu, je Devica nova
Eva, resnična mati živih, ki z materinsko ljubeznijo sodeluje pri njihovem
rojstvu in pri njihovi vzgoji v redu
milosti. Kot Devica in Mati je Marija
podoba Cerkve, njeno najpopolnejše
uresničenje.

OBVESTILA:
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE DAROVI OTROK
Slovesni praznik sv. treh kraljev vabi
k sveti maši! Veroučenci v četrtek,
na praznik, prinesete k maši darove, ki ste jih zbirali v akciji otroci
za otroke. Ovojnice iz adventnega
koledarja boste položili na jaslice.
Na ovojnice vam ni treba pisati imen
in naslovov. Darovi so sad vašega
odrekanja v pripravi na božič, preko
misijonskega središča v Ljubljani jih
bomo poslali misijonarjem za potrebe
tamkajšnjih otrok.
VEROUK
ta teden odpade za 8. in 9. razred v
Kamnjah ter 2. in 9. razred v Črničah. Za prvoobhajance in druge
skupine je verouk reden. Veroučenci
pridite k maši v četrtek, na praznik
treh kraljev. Pri maši se potrudite
tudi za sodelovanje. Prostovoljci lahko
pripravite prošnje in zahvale.
Mladinsko srečanje odpade
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Letošnji pripravniki za zakrament
sprave in evharistije
se bodo predstavili v
nedeljo pri drugi maši
v Kamnjah (v Črničah
letos ni prvoobhajancev). Prosili vas bodo,
da molite zanje in za njihove družine.
Vsak si lahko izbere enega prvoobhajanca in se zaveže, da bo zanj
molil vsak dan do prejema obhajila.
Tisti, ki se boste odločili, pridite po
podobico z imenom prvoobhajanca.

Ostanite »skriti« molivci, prvoobhajanci
naj ne vedo, kateri prostovoljci bodo
zanje molili. Tako bomo ohranili bistvo
te molitvene naveze.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 9.
januarja ob 16. uri v
Marijini dvorani ob cerkvi
v Šturjah. Predhodna priprava pri župniku ni potrebna. Začetek
novega leta je tudi čas, ko se pari, ki že
dolgo odlašate, usedete za koledar in se
odločita za datum poroke. Zelo pomemben korak sicer pokrijejo druge stvari.
Naslednja priprava se začne 12. marca
in bo ob sobotah zvečer. Pari pogum!
BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z blagoslavljanjem domov. Če koga pomotoma izpustim ali vas ni bilo doma, mi sporočite.
Lahko se dogovorimo, kdaj se najlažje
dobimo. V nedeljo popoldne ostanek Vrtovina, v torek začnem v Potočah, začetka v Skriljah še ne morem predvideti.
Sedaj je spet nekaj prostih nedelj za
nedeljsko kosilo v obeh župnijah; z veseljem bom sprejel povabilo in si zapisal
v koledar.
ŽUPNIJSKO ROMANJE JE K P. PIJU in
NADANGELU MIHAELU
V cerkvi si lahko vzamete
kratko predstavitev in prijavnico za naše velikonočno romanje od 27. do 30.
aprila. Ob prijavi vplačate
akontacijo v višini 80 evrov
in vpišete številko osebne
izkaznice ali drugega dokumenta zaradi
priprave nezgodnega zavarovanja.

