Nameni svetih maš:

št. 6/11

Koleta,
redovnica

KAMNJE ob 18.00
za †† starše in sorodnike
Bratina, Kamnje 33

GOJAČE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. Gojače 30

torek, 8. 2.,

v župniji ni maše

ČRNIČE ob 18.00
za † Leopolda Ušaja,
p. n. Črniče 72

v župniji ni maše

MALOVŠE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Malovše 2

Sholastika,
redovnica

KAMNJE ob 18.00
za †† starše Gruden,
Kamnje 3a

ČRNIČE ob 18.00
za † Tončko Pregelj,
p. n. Črniče 12

petek, 11. 2.,
lurša Mati Božja,
svet. dan bolnikov

VRTOVIN ob 18.00
za † Elvisa Nemca
Vrtovin 10c

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

sobota, 12. 2.,

SKRILJE ob 8.00
8. dan za †† Milko Saksida
Skrilje 44

ČRNIČE ob 18.00
za †† Rebek,
p. n. Črniče 83

ponedeljek, 7. 2.,

Hieronim Emilijani,
slov. kulturni dan

sreda, 9. 2.,
Apolonija,
mučenka

četrtek, 10. 2.,

Evlalija,
mučenka

13. 2.
6. NAVADNA
NEDELJA
Kristina

VRTOVIN ob 7.45
za † Pavla Bratina
Vrtovin 17
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Ivanko
Čermelj, Vrtovin 84
Potoče 49

ČRNIČE ob 9.00
za † Fišer in Hvalič
p. n. Črniče 41
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
5. navadna nedelja , 6. februarja 2011
Tisti čas je
Jezus rekel
svojim učencem: »Vi ste sol zemlje.
Če pa se sol pokvari, s čim
naj se soli?
Ni za drugo, kakor da
se vrže proč in jo ljudje
pohodijo. Vi ste luč sveta.
Mesto, ki stoji na gori, se
ne more skriti.
Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod
mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki
so v hiši.
Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo
videli vaša dobra dela in
slavili vašega
Očeta, ki je v
nebesih.«
(Mt 5,13—16)

 Z a konec
ZADNJA ŽELJA – Duhovnik obišče na smrt obsojenega, ki sedi na električnem stolu in čaka na
usmrtitev. "Lahko še kaj storim zate?" vpraša duhovnik. "Lahko! Držite me za roko, ker me je
grozno strah elektrike!"

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: Sir 15,15—20
2. berilo: 1 Kor 2,6—10
evangelij: Mt 5,17—37

Čemu sol?
V letih svoje duhovniške službe sem prišel
do vedno bolj jasnega spoznanja: Če hočeš
spremeniti ljudi, spremeni najprej sebe. Prej
je bila to zame zgolj ena od lepih in pobožnih
misli. Kasneje sem odkril, da zadeva res »deluje«. Ne gre le za moč, ki ga ima zgled. Ta še
vedno deluje bolj od zunaj. Spreminjati sebe
je največji čudež, ki sprosti nevidne notranje
poti.
Kaj je mislil Jezus, ko je govoril o soli? Sam
njegove besede razumem prav kot spreobrnitev sebe. Sol deluje »od znotraj«, jedi spremeni okus, videz ostane. Meso, ki ni nasoljeno,
lahko še tako čistimo in negujemo od zunaj,
še vedno se bo pokvarilo. Lahko ga zamrznemo, toda sami nismo ustvarjeni zato, da bi se
kar zamrznili. Jezus tudi svojega živega telesa
noče zamrzniti. Ostaja živo. In kar je živo, je
tudi pokvarljivo. Še več, kar je živo, je boleče.
Če se urežeš, boli, ker je tvoje telo živo.
Toda gorje, če se sol pokvari. Jezusove besede so zelo jasne in prav nič jih ne gre olepševati. Te dni se pretaka veliko časopisnega
črnila in veliko radijskih in
televizijskih podob o slovenski Cerkvi. Če nas boli
glava ali hrbtenica, bolečino občuti vse telo. In Cerkev je telo. Osebno sem hvaležen
za dar osebne vere, da je Cerkev
v resnici – ne le simbolično –

vljanja in besedičenja. Vsi smo odgovorni drug za drugega, vsi smo dolžni
odkrivati bolne, trpeče, osamljene in
jim pomagati po zgledu usmiljenega
Samarijana. (…)
Opozorili
bi radi na
pomembno
duhovno skrb
za naše težko
bolne brate
in sestre. Še
vedno z veliko žalostjo ugotavljamo,
da mnogi bolniki pred smrtjo niso bili
deležni duhovnikovega obiska; niso
bili prevideni iz studencev milosti, ki
jo po Kristusu cerkev naklanja hudo
bolnim in umirajočim. (…) V bolezni
in trpljenju bolnik potrebuje duhovno
pomoč. ne govorimo, da bo duhovnikov obisk povečal strah in zbudil
misel na bližajočo se smrt. Duhovnik
bolniku pomaga,, da laže sprejme
svojo bolezen in mu po molitvi in
zakramentih prinaša posebno božjo
milost, ki budi upanje in preganja
strah. Po mnogih izkušnjah tudi pogovor duhovnika z nevernim ali manj
župnik vernim bolnikom duhovno uravnovesi
in pomiri. Po našem krščanskem prepričanju o dnevu smrti odloča Bog.
Kristjanu, ki veruje v večno življenje,
se smrti ni treba bati. Prepričani smo,
IZ PISMA OB SVETOVNEM
da obisk duhovnika in odkrit pogovor
DNEVU BOLNIKOV
V naši krajevni Cerkvi smo vstopili v bolnika ne bo vznemiril, temveč mu
bo pomagal k duhovnemu ravnovespastoralno leto karitas in solidarnoju. zato v času bolezni in trpljenja
sti. Na področju bolezni in trpljenja
ne odlašajmo ne s telesnim in ne z
lahko vsaka župnija takoj začne deduhovnim zdravnikom.
lati. Zato ni potrebno veliko sestandr. Jože Štupnikar,
kov, posebnih pastoralnih načrtov
ravnatelj MOPZ pri ŠŠK
in mnogokrat nepotrebnega razpra-

Jezusovo telo. To telo ne bo umrlo, tudi
v naši domovini ne. Toda hudo mi je
za vse tiste njene dele, tkivo in celice
preprostih in iskrenih vernikov, še bolj
pa iskreno iščočih drugih ljudi. Kristus
jim želi dati okus. Zlasti v teh težkih
časih, ko potrebujemo resnično zdravo in močno hrano. Tudi v duhovnem
življenju je veliko laže odpreti skrinjo
ali pa kupiti nadomestek, zapakiran v
privlačno embalažo. Potrebujemo svežo
hrano. Zato je sol v Cerkvi danes nujna. Ni treba, da je je veliko, pomembno
je, da ta zna spreminjati sebe. Sol ni
zaradi sebe, ampak da začini. In luč ni
zaradi sebe, ampak da razsvetljuje okolico. Tudi slovenski kulturni praznik nas
spominja, da se vrt naše domovine sam
od sebe lahko le zapleveli. Potrebni so
skrbni in ljubeči obdelovalci.
To svoje občutje sem želel deliti z
vami. Molim za našo Cerkev in k tej molitvi vabim tudi vsakega izmed vas. Ob
vsakem grdem dogodku je v meni lahko
manj ali pa še več soli. Vsakemu od vas
želim, da bi se tudi zaradi tega odločil
še bolj z veseljem spreminjati sebe in
postati sol.

VEROUK
V ponedeljek in torek sta
šolska prosta dneva, zato
za ponedeljkove in torkove skupine v tem tednu ni verouka.
SREČANJE ZA STARŠE
prvoobhajancev v Kamnjah bo v četrtek ob 20. uri v učilnici. Trajalo bo
eno uro.
BLAGOSLOV DOMOV
V petek in soboto obiskujem domove
v Malovšah. V petek od 9. ure dalje
večinoma tiste, ki ste na delovni dan
doma, popoldne in v soboto ostale;
zlasti za mlade družine je lepo, če se
dogovorimo, da se lahko dobimo, ko
ste vsi ali večina doma.
Namen obiska je blagoslov, predvsem
pa vas želim čim bolje spoznati. Zato
bodimo preprosti, obisk naj ne bo
nekaj obveznega, prisiljenega, ampak
popolnoma prosto, kdor želi.
Da me ob drugih obveznostih kje ne bi
predolgo čakali, sporočite po telefonu
ali po e-pošti in se bomo dogovorili za
čas obiska.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Za torkovo smučanje v Zoncolanu se nas je nabralo za
poln avtobus. Odhod bo v
torek ob 6. uri s parkirišča v Potočah.
Naložili se bomo vsi na enem kraju, da
ne bomo izgubljali dragocenega časa.
Pomembno je, da smo pravočasno na
snežnih poljanah.
Cena za prevoz, smučarsko karto in
nezgodno zavarovanje je 32 €. Če morete, poravnajte prej, sicer na avtobusu. S smučišča se bomo odpravili proti
domu po 16. uri.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV
V petek, na praznik lurške Matere Božje, obhajamo svetovni dan bolnikov.
Morda spodbuda, da na ta dan naredimo nekaj konkretnega. V domovih
upokojencev je nekaj naših župljanov,
nekateri so tudi lažje ali težje bolni,
nepokretni. Lepo je, če slišimo ali beremo lepe misli ob tem dnevu, še lepše
je, če kdaj obiščemo katerega izmed
teh naših bratov in sester.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Ker še ni vseh informacij, bo odločitev,
ali gremo tudi z drugim avtobusom,
verjetno znana šele naslednji teden.
Pred nami je:
petek, 13. 2. RADIO PLAMEN
Župnija Črniče je
povabila in organizira
predstavo komedije,
ki jo izvajajo sodelavci na Radiu Ognjišče. Zaradi prostora
bo na željo radia predstava za vso
dekanijo v dvorani škofijske gimnazije.
Že sedaj vabljeni. Računajte na petkov
večer.
Tri srečanja s p. Christianom Gostečnikom na Škofijski gimnaziji Vipava
V soboto, 12. 2., ob 19. uri: Kako
navdušiti mlade, da bodo spoznali, da
je odraščanje vrednota? Ko prihodnost
ni več upanje, ampak grožnja!
V soboto, 19. 2., ob 19. uri: Zakaj
starši otrokom ne pustimo odrasti?
V soboto, 26. 2., ob 19. uri:
Se znamo starši upreti pogubnim
tokovom in s takim zgledom pritegniti
otroke? Lepo vabljeni!

