Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 1., KAMNJE ob 18.00
Gregor iz Nise,
za †† duhovnika Ivana in
cerkveni učitelj
Rafka Vodeba,
p. n. Kamnje 33
torek, 11. 1.,
VRTOVIN ob 18.00
Pavlin Oglejski,
za †† Antona in Marijo
škof
Černigoj, Vrtovin 37
sreda, 12. 1.,
SKRILJE ob 18.00
Tatjana,
za † Franca in †† starše
mučenka
Valič, Skrilje 32
četrtek, 13. 1.,
KAMNJE ob 18.00
Hilarij,
za †† Krkoč,
škof
Potoče 8
petek, 14. 1.,
VRTOVIN ob 18.00
Oton,
za †† stare starše Fevče,
redovnik
Vrtovin 61
sobota, 15. 1.,
SKRILJE ob 8.00
Pavel,
v čast Materi Božji za
puščavnik
zdravje, Skrilje 67
16. 1.
2. NAVADNA
NEDELJA
Marcel, papež

KAMNJE ob 7.45
za †† Valerijo in Antona
Vodopivca, Kamnje 1a
KAMNJE ob 10.30
za † Radota in †† starše
Valič, Skrilje 73

št. 2/11
GOJAČE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. Gojače 30

OZNANILA

ČRNIČE ob 18.00
za † Lojzeta Ipavca,
p. n. Črniče 9
MALOVŠE ob 18.00
za † Leopoldo Grljevič,
p. n. Malovše 39
ČRNIČE ob 18.00
za † Borisa Bratina,
p. n. Črniče 72
RAVNE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
ČRNIČE od 18.00
za †† Ušaj,
p. n. Črniče 27a
ČRNIČE ob 9.00
za †† Edvarda in Zdravko
Cigoj, Gojače 19
za župnijo

PRVOOBHAJANCI V KAMNJAH:
Zala Bratina, Skrilje 37
Marija Capuder, Vrtovin 78 a
Tilen Curk, Potoče 55
Rok Čermelj, Vrtovin 94
Sara Čermelj, Vrtovin 74 a
Sara Kavčič, Skrilje 35
Tadej Možina, Skrilje 83

Jernej Petrovčič, Kamnje 37
Eva Podgornik, Skrilje 71 d
Zoya Podgornik, Vrtovin 15 a
Nina Rustja, Skrilje 89
Teo Škerjanec, Skrilje 41
Maja Valič, Kamnje 52 a

Jaz,

_________

bom v času
priprave na prvo
obhajilo vsak dan
molil(a) za

__________

župnij Črniče in Kamnje
nedelja Jezusovega krsta, 9. januarja 2011
Tisti čas je
prišel Jezus iz
Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se
mu dal krstiti. Janez ga je
hotel odvrniti od tega in je
rekel: »Jaz bi se ti moral
dati krstiti, pa ti hodiš k
meni.« Jezus je odgovoril
in mu rekel: »Pusti zdaj,
kajti spodobi se nama, da
tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pústil.
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so
se nebesa. Videl je Božjega
Duha, ki se je spuščal kakor
golob in prihajal nadenj. In
glej, glas iz nebes
je rekel: »Ta je
moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam
veselje.«
(Mt 31,13—17)

 Z a konec
OČALA – Kaj si zapustil dekle, potem ko je začela nositi očala? – Ne, ko jih je dobila, je ona
zapustila mene.
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 49,3.5—6
2. berilo: 1 Kor 1,1—3
evangelij: Jn 1,29—34

Ko dam prostor Drugemu
Le kaj bi brez zunanjih znamenj še ostalo od
življenja? Vse, kar naredimo s kretnjami, besedo, s pomočjo drugih predmetov in dejanj,
ostane zaznamovano tudi v človekovi notranjosti.
Jezusu ne bi bilo treba zunanjega krsta, potapljanja v vodo. Duhovno je bil popolnoma
čist. Kakor je svobodno hotel sprejeti človeško
telo, tako je hotel sprejeti tudi človeške obrede
in znamenja. Starejši ko sem, bolj odkrivam, da
velja zakonitost: kdor je resnično velik in svoboden, se zmore svobodno podrediti, sprejeti,
zavezati. Velik je tisti, ki se je sposoben svobodno umakniti. Jezus nas ni odrešil s herojskim
trpljenjem, ampak s svobodno pokorščino.
Tudi pri našem krstu nas ni spremenila čarobna moč vode in besed. To bi bila magija.
Ponižna
o
a pod
podreditev
d
nas
as oziroma naših staršev
je
j dala prostor, da je
lahko vstopil Drugi.
Ko sprejmemo krst,
ko smo pri sveti maši,
ko sprejemamo druge
zakramente, s tem dajemo
prostor Drugemu.
j
V tem se bogoslužje
razlikuje od poganskega obredja in od magije.
j Z zunanjimi znamenji se odpovedujemo,
da bi imeli sami vse

v rokah. Jezus je ob Jordanu dal prostor, da se je v njegovem zemeljskem
življenju dokončno izpolnila volja Očeta.
Podprimo letošnje prvoobhajance, ki
so po odločitvi staršev pred leti sprejeli dar krsta. Moja velika želja je, da
bi se v teh nežnih srcih v resnici začel
goditi čudež življenja, ki ne umre. Zato
molímo za dar trdne vere v njihovih
družinah. Po spovedi in obhajilu bodo
otroci sprejeli Drugega. Le po poti vere
se jim bo lahko podarjal. Podarjal pa se
jim bo zato, da bi mogli v konkretnih
odločitvah v svoje življenje spustiti Drugega in druge in se k temu tudi trdno
zavezati.
župnik

KAJ POMENI?
iz Katekizma katoliške
Cerkve
Krst - ime zakramenta: Temeljni zakrament imenujemo »krst« po
osrednjem obredu, s katerim ga podeljujemo: krstiti (grško »baptizein«)
pomeni »potopiti«, »utopiti«; »potopitev« v vodo označuje pokop katehumena v Kristusovo smrt, iz katere
izide prek vstajenja s Kristusom kot
»nova stvar« (KKC 1214).
Kdo dopolni predpodobe krsta iz
Stare zaveze?
Dopolni jih Jezus Kristus. V začetku
svojega javnega delovanja se dá
krstiti Janezu Krstniku v Jordanu. Na
križu iz njegove prebodene strani
pritečeta kri in voda, podobi krsta
in evharistije. Po vstajenju zaupa

enega od prvoobhajancev in njegovo družino.
V ta namen predstavljamo njihova imena
(na zadnji strani).

apostolom poslanstvo: »Pojdite in
naredite vse narode za moje učence.
Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha« (Mt 28,19–20).
Kaj se zahteva od krščenca?
Od vsakega krščenca se zahteva
izpoved vere, ki jo pri krstu odraslih
izreče sam, pri krstu otrok pa starši
in Cerkev. Tudi boter in botra ter
celotna cerkvena skupnost nosijo del
odgovornosti pri pripravi na krst (katehumenat) ter pri razvijanju vere in
krstne milosti.
OBVESTILA:
SREČANJE KOLEDNIKOV
Hvala vsem, ki ste se potrudili, se organizirali in se tudi letos odpravili na pot koledovanja! Skupno srečanje in druženje
vseh kolednikov bo v Vipavi v Škofijski
gimnaziji v soboto od 9.30 do 14.
ure. Ppotrebujemo število, zato se
prijavite se v ponedeljek in torek pri
verouku, starše naprošamo za prevoz.
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Kot župljani smo vsi odgovorni drug za
drugega. Naša medsebojna povezanost
tke mrežo, ki je star simbol za Cerkev.
Najdragocenejša je nevidna vez molitve. Z njo odpirate pot do src otrok in
njihovih staršev. Vabljeni ste tudi k molitveni navezi z družinami otrok, ki se
pripravljajo, da bodo prejeli zakrament
sprave in prvega obhajila (v Kamnjah
22. maja). V znamenje molitvene
zaveze lahko pridete po podobico, s
katero se boste zavezali k molitvi za

PEVSKI ZBORI S SKUPNIMI MOČMI
v božičnem času sodelujejo pri bogoslužju v Črničah in Kamnjah. V skupnih vajah so se povezali zborovodje,
organisti in pevci iz Črnič, Kamenj in
Stomaža. V nedeljo, 9. januarja, pojejo
v Črničah, v nedeljo, 16. januarja, pa
v Kamnjah pri drugi maši. Zelo lepo je,
ko se dogovorijo za tako sodelovanje!
Vabljeni, da jih poslušamo in podpiramo.
VEROUK
ta teden za vse skupine. Najpozneje do
srede oddajte darove za akcijo otroci za
otroke. Mladinsko srečanje tudi to soboto
odpade.

PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki načrtujete krst
otroka, računajte na nedeljo, 27. februarja, v Črničah in nedeljo, 6. marca, v
Kamnjah.
Skupna priprava za krst prvega ali
drugega otroka je 18. in 25. januarja
ter 1. februarja.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 9.
januarja, ob 16. uri v
Marijini dvorani ob cerkvi v Šturjah.
BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z blagoslavljanjem domov, v torek začnem in v
sredo nadaljujem v Skriljah.

POVZETEK STATISTIKE ZA LETO 2010:
KRSTI
2010 2009
Kamnje
12*
14
Črniče
4
9
župnija

1960
18
11

POROKE
2010 2009 1960
4
2
8
4
0
5

POGREBI
2010 2009 1960
10
8
16
10
9
7

* 2 iz drugih župnij

Ob navadnih nedeljah obiskuje v nedeljo v Črničah v povprečju od 175 do 230, v
Kamnjah od 300 do 335 vernikov.
Veselje do življenja – Podpirajmo mlade družine
Pohvalen je obisk nedeljskega in tedenskega bogoslužja. Podpirajmo starše, ki se
trudite v cerkev prinašati tudi manjše otroke. Pri malo večjih otrocih in mladostnikih je najpomembnejši zgled staršev, zlasti očeta! Pohvalno je sodelovanje pri
mašah, vsi povabljeni h glasnemu odgovarjanju in petju.
Pozor: poskrbite, da boste uredili zakon tam, kjer je le mogoče. Podpirajmo
mlade, da se bodo mogli odločiti za zakonsko življenje.
Previdevanje: ne čakajte na konec! Sporočite domačemu ali bolniškemu duhovniku, ko gre kdo izmed vaših bližnjih ob resnejši bolezni v bolnišnico. Prav tako
obvestite vodstvo doma upokojencev, da želi ta in ta njihov varovanec preje(ma)
ti zakramente. Bolniško maziljenje ozdravlja ter daje notranje duhovne in telesne moči, ko je treba sprejeti novo stanje.

