ponedeljek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof in cerkv. učitelj

torek, 25. 1.,
spreobrnitev
apostola Pavla

sreda, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa
četrtek, 27. 1.,
Angela Merici,
red. ustanoviteljica

petek, 28. 1.,
Tomaž Akvinski,
cerkveni učitelj
sobota, 29. 1.,
Julijan Ubogi,
spokornik
30. 1.
4. NAVADNA
NEDELJA
Martina,
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za †† Pepko in Joano Copič,
Vrtovin 123

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja ter
vse žive in ††, p. n. Gojače 36

VRTOVIN ob 18.00
za † Pepco Batagelj,
Vrtovin 22a

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 10

SKRILJE ob 18.00
8. dan za † Vojka Bratina
Skrilje 79
KAMNJE ob 18.00
za †† Antona in Silvana
Vodopivca, Kamnje 58
VRTOVIN ob 18.00
za † Radota Grželja,
Vrtovin 73
SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji,
p. n. Skrilje 67

MALOVŠE ob 18.00
za † Maksa Cigoja in vse ††,
Malovše 30
ČRNIČE ob 18.00
za † Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 69
RAVNE ob 18.00
za † Leopolda Bovcona,
p. n. Ravne 15
ČRNIČE od 18.00
za †† Ivana in Alojzijo
Podgornik, p. n. Črniče 3

KAMNJE ob 7.45
za †† Bratina,
Potoče 8
KAMNJE ob 10.30
za vse ††, Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 9.00
za † duhovnika Janka
Krkoča, p. n. sorodnikov
za župnijo

OBVESTILA:
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Kar veliko vas je imelo še namen iti na
velikonočno župnijsko romanje, vendar
smo že zapolnili vsa mesta. Ni še povsem
izključena možnost dodatnega udobnega
avtobusa in namestitve za 33 mest. V
tem primeru bo zaradi manjšega števila
ljudi na en avtobus nekoliko višja cena za
prevoz, še vedno pa naj bi skupna cena
ne presegla 240 €. Zato se lahko do 6.
februarja s prijavnico, le informativno brez
predplačila, prijavite na čakalno listo. V
štirinajstih dneh pa bo že jasno.

MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se v soboto ob 20. uri v Kamnjah.
SMUČANJE
V torek, 8. februarja, na praznik, gremo skupaj na
smučanje. Nekateri ste že izrazili željo. Zaradi praznika je v domovini in ob meji prevelika gneča, zato
gremo v Piancavallo. Zbiramo prijave, če nas bo
več, lahko poiščemo cenejšo skupinsko vozovnico.
BLAGOSLOV DOMOV
V župniji Kamnje vas je ostalo le še nekaj, kamor
mi ni uspelo priti. V tem tednu imamo v Kamnjah
srečanje sošolcev in nekaj drugih obveznosti, zato
bom šele po svečnici nadaljeval z blagoslavljanjem
domov v Gojačah.
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. navadna nedelja , 23. januarja 2011
»Od tedaj je
Jezus začel
oznanjati
in govoriti: 'Spreobrnite
se, kajti približalo se je
nebeško kraljestvo.'
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal
dva brata: Simona, ki
se je imenoval Peter, in
njegovega brata Andreja.
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
Rekel jima je: 'Hodita
za menoj in naredil vaju
bom za ribiča ljudi.' Takoj
sta pustila mreže in šla
za njim. In ko je šel od
tam naprej, je zagledal
dva druga brata: Jakoba,
Zebedejevega sina, in
njegovega brata Janeza,
ki sta s svojim očetom
Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical
ju je in onadva sta takoj
pustila čoln in očeta ter
šla za njim.«
(Mt 4,17—22)

 Z a konec
LOVEC – »In ti praviš, da si lovec!« je žena karala moža. »Najprej si ustrelil psa, nato kravo, zdaj pa še
pastirja!« »Ja, ampak pastir se je pisal Jelen!«
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: Sof 2,3; 3,12—13
2. berilo: 1 Kor 1,26 —31
evangelij: Mt 5,1—12a

Ko je hodil ob jezeru
Cerkev se ni začela za mizo. Tudi ustanovili je niso
za mizo na nobenem sestanku ali srečanju.
Cerkev se je začela, ko je Jezus hodil ob Galilejskem jezeru. Tam so bili ljudje, vsak s svojo preteklostjo in vsak s svojimi življenjskimi načrti. Jezero
je zame vedno znova znamenje neizmerne svobode.
Da! Sredi življenja se je začelo. In sredi življenja
se Božje reči začenjajo tudi danes. Pri dnevnih poročilih, tudi v cerkvenih, sicer veliko poročajo o srečanjih, slovesnostih, sestankih, konferencah. Tako
lahko dobimo vtis, da se vse pomembne stvari zgodijo tam. Sam sem že dolgo prepričan, da to ni res.
Se je kdo izmed vas zaljubil, potem ko je to sklenil
na sestanku? Mislim, da ne. Tudi druge pomembne
življenjske prelomnice je prineslo življenje; prelomnice, ob katerih ste se morali odločati. Tako tudi
ob Galilejskem jezeru stoji na eni strani Bog, ki je
svoboden, in na drugi strani človek, ki lovi sadove
morja. V neizmernih globinah Božje in naše svobode nas čaka ulov. In ko se srečata dve svobodi, se
začne rojevati nekaj lepega, nekaj novega. Podobno
je med nami. Kako lepe stvari se rodijo, potem ko
nekdo umakne svojo moč in da prostor drugemu. A
le z mrežo Cerkve s v teh globinah
ne bomo izgubili.
Cerkev nastaja ob ljubezni, ki
je svobodna.
Res, Cerkev tudi danes
živi le ob jezeru.
župnik

