št. 1/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 2. 1.,
Bazilij Veliki,
cerkv. učitelj

KAMNJE ob 15.00
pogrebna za † Vero Bratina,
Kamnje 33a

GOJAČE ob 18.00
za †† Anico Košuta,
Gojače 11, 1. obl.

torek, 3. 1.,
Presveto
Jezusovo ime

VRTOVIN ob 18.30
za †† Pirjevec,
Vrtovin 27

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji,
p. n. Črniče 24

sreda, 4. 1.,
Angela,
redovnica

SKRILJE ob 18.30
za †† Stanka Lozarja,
Skrilje 56

MALOVŠE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu, Materi
Božji in angelom varuhom

četrtek, 5. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za † Marjana Pegana,
Kamnje 7

ČRNIČE ob 18.00
v dober namen,
Trojer in Lapanje

Milena,
redovnica

po maši češčenje Najsvetejšega

prvi petek, 6. 1.,
Gospodovo
razglašenje
sv. trije kralji

KAMNJE ob 18.30
za † Franca Podgornika,
Vrtovin 16

ČRNIČE ob 18.00
za † Jožefo Leban, Edvarda in
Valentino, Črniče 96

sobota, 7. 1.,
Rajmund
Penjafortski,
duhovnik

SKRILJE ob 8.00
za †† Medved,
Skrilje 87

RAVNE ob 18.00
za vse pokojne
p. n. 1. in 2. novembra

8. 1.
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

Od 17.00 spoved za veroučence in
odrasle in češčenje Najsvetejšega

pred mašočeščenje Najsvetejšega

VRTOVIN ob 7.45
za †† Vodopivec,
Vrtovin 58
KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijelo Batagelj,
Kamnje 62

ČRNIČE ob 9.00
za † Viktorja in †† Gerljevič,
Malovše 15
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
Marija, Božja Mati, 1. januarja 2012
Tisti čas
so pastirji
pohiteli v
Betlehem
in našli Marijo, Jožefa
in dete, v jasli položeno. Ko so to videli, so
povedali, kar jim je bilo
rečeno o tem detetu. In
vsi, ki so slišali, so se
čudili temu, kar so jim
povedali pastirji; Marija pa je vse te besede
ohranila in jih v svojem
srcu premišljevala. In
pastirji so se vrnili in
Boga slavili in hvalili
za vse, kar so slišali in
videli, prav kakor jim je
bilo povedano.
In ko je bilo dopolnjenih osem dni, da
bi bil obrezan, so
mu dali ime Jezus,
kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet.
(Lk 2,16—21)

 Za konec
KAJENJE – Sodnik: »Menda ne boste vztrajali pri ločitvi samo zato, ker vaša žena kadi v postelji?«
»Zaradi kajenja ne bi, toda moje uho uporablja za pepelnik.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na Gospodovo razglašenje:
1. berilo: Iz 60,1–6
2. berilo Ef 3,2–6
evangelij: Mt 2,1–12

Materinstvo
Največ velikih stvari se začenja v tišini, v
molku in skritosti. Koliko dogodkov je veliko bolj
pomembnih, a jih ni na televiziji, v časopisih ne
v vsakdanjih pogovorih. In največji dogodek:
življenje, biti, živeti … Ali ni življenje eden tistih
največjih darov, kar jih je? Življenje, novo življenje
vsakega otroka, ki pride na svet. Življenje, brez
katerega bi naše šteje let ne imelo smisla. In prav
življenje se začenja v molku, v odmaknjenosti.
Začenja se v materi in upamo, da se bo kljub
vsemu tehnološkemu napredku vedno začenjalo
v materi. Mati je navadno prva, ki izve ali začuti,
da se je začelo novo življenje. Šele potem novico
zaupa še komu drugemu. Ta začetek je vedno na
neki način skrivnosten in tih.
Ali ni najlepše začeti novo leto s tisto ženo, ki
bi jo lahko imenovali kar »Mati tihih začetkov«?
Cerkev je modra in je vedela, s kakšnim
praznikom zaznamovati prvi dan. Medtem
ko svet p
praznuje
j in začenja v hrupu, začenja
Marija v tihoti. Medtem ko
svet do kraja stopnjuje blišč in
pozunanjenost, Marija in z njo
Cerkev začenja v notranjosti,
v globini, ki ne postane vidna
naenkrat.
Tako kot mati prva izve za
življenje otroka, je ona prva
izvedela za nekaj, kar je za
nas usodno. Prva je izvedela
za resnični začetek našega
odrešenja. In z njo se je
porodil mir v srcu. V Mariji sta
se združila neizmerno veselje

nad tem dogodkom in hkrati vedno
nova bolečina. Materinstvo je vedno
povezano tudi z bolečino. Zato je tudi
Cerkev v resnici mati, ki rojeva za
Božje življenje. Matere si ne zbiramo
sami, življenje nam je dano. Tudi
Božje življenje nam je dano. Lahko
ga le sprejmemo ali zapravimo.
Od tod prihaja mir, ki je znotraj.
In tega miru vam iz srca voščim v
novem letu! Naj bo zunaj še tako
hudo, ko se znotraj rojeva mir, človek
zmore veliko. Takrat zmoreš sprejeti
tudi vsakega človeka. Tudi tistega, ki
te je ranil, razjezil …
V poplavi novic in črnogledih
napovedi od vseh strani se v tihoti
tudi danes že rojeva, začenja nekaj
novega. Verjemite! Mir bo najprej
zavladal v človekovem srcu, šele za
tem bo tudi v družbi.
Mati Cerkev se ne boji zreti v novo
leto z upanjem. Kdor je podoben
Mariji, računa tudi na stiske in boleče
trenutke. In tak človek ve, da so lahko
prav ti težki trenutki čas, ko človek
najbolj duhovno raste. In zna v sebi
nositi oboje, veselje in trpljenje.
župnik

Obvestila:
VEROUČENCI
V tem tednu odpade verouk za ponedeljkove skupine, prvoobhajance ter za
1. in 2. razred v obeh župnijah, za 7.
razred v Kamnjah. Z birmanci bomo imeli
krajši verouk, lahko pridete brez zvezkov.
Pridite k svet maši na praznik v petek.
PRVI PETEK
Vabljeni k češčenju Najsvetejšega, v
četrtek v Kamnjah po maši, v petek, na
praznik v Črničah pred mašo in v soboto
zjutraj v Skriljah pred mašo.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
IN OTROCI ZA OTROKE
Slovesni praznik sv. treh kraljev vabi k
sveti maši! Veroučenci v petek, 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.
PREDSTAVITEV BIRMANCEV
Na nedeljo Jezusovega krsta bomo
predstavili imena letošnjih pripravnikov na
birmo. Prav je, da smo vsi župljani povezani z mladimi in njihovimi družinami. Starši
boste birmancem pri maši izročili kot popotnico za življenje Sveto pismo.
Vsi župljani ste povabljeni, da postanete
duhovni botri enemu izmed birmancev tako, da se zavežete, da boste v času
do birme zanj vsak dan molili. Upajmo, da
bo vsak dobil vsaj enega takega njemu
neznanega duhovnega spremljevalca. Kdor
se odloči, dobi podobico in kratko molitev.
PRIJAVE ZA ROMANJE NA POLJSKO
Avtobus se je v enem tednu napolnil, ostaja le še 5 mest za župnijo Črniče.
BLAGOSLAVLJANJE DOMOV
V ponedeljek dopoldne nadaljujem z blagoslavljanjem v Vrtovinu, v Podgori: začnem pri Rebkih, v torek in četrtek nadaljujem proti Lozarjem. V soboto dopoldne
začnem z blagoslavljanjem v Potočah.
ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje 2. zakonske skupine je v petek
ob 19.30 v Črničah.
PRIPRAVA NA ZAKON
se začne v nedeljo, 8. januarja, ob 16. uri v Marijini dvorani ob
cerkvi v Šturjah. Mladi, pogum!

DAROVI
Pri ofru za cerkev v Kamnjah smo na
božič in pri nabirki za polnočnico skupaj
zbrali 1.909,17 €. Hvala za vaše darove!
KOLEDNIKI – TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Pohvala vsem, ki ste v župniji Črniče
darovali praznični in počitniški čas za
trikraljevsko akcijo. Spodbujam starše,
da otroke še bolj navdušite za koledovanje. Koledniki so znamenje za boljši svet.
Najpomembnejše pri njih je to, da otroci
v premožnem svetu niso pozabili otrok
v tistih deželah sveta, kjer je zelo hudo.
Vsako leto se darovi zbirajo za posebne
namene v misijonih.
Koledniki delate še nekaj za nas čas zelo
dragocenega: povezujete ljudi po vaseh,
pletete vezi med sosedi, številnim starejšim, ki živijo sami, z obiskom prinesete
mir v njihova srca.
Tudi birmancem v Kamnjah in njihovim
animatorjem pohvala, ker v teh dneh
pridno obiskujete starejše.

DELAVNICE MOLITVE
IN ŽIVLJENJA
Kljub obilici obveznostim, tvegajte in
izkoristite priložnost.
Delabnice so namenjene vsem, mlajšim
in starejšim, moškim
in ženskam. Tistim, ki si laže vzamete čas, in zlasti tistim, ki živite zelo
napeto vsakdanje življenje. Zaključijo se po 15-ih tedenskih delavnicah
ob sredah zvečer. Uvodno srečanje
bo v sredo, 11. januarja, v učilnici
v Črničah. Ne gre samo za teorijo,
ampak predvsem za izkušnjo.
Več si lahko preberete na dmz.rkc.
si. ali 031 893 457. Delavnice bosta
vodili Magda Sever in Nataša Pintar.
»Da bi znali živeti,
se naučimo moliti«.

POVZETEK STATISTIKE MATIČNIH KNJIG
KRSTI
2011 2001 1991 1981
Kamnje
9
11
7
12
Črniče
3
15
8
6

1971 1961 1951 1941 1931 1921
13
23
43
32
36
69
7
17
16
24
21
39

POROKE
2011 2001 1991 1981
Kamnje
6
1
1
6
Črniče
3
7
5
2

1971 1961 1951 1941 1931 1921
12
7
14
9
5
23
5
7
3
8
4
18

župnija

POGREBI
2011 2001 1991 1981 1971 1961 1951 1941 1931 1321
Kamnje
9
21
14 15
18
19
20
15
19
28
Črniče
5
6
11 11
12
9
11
12
12
27



