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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 29. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za † Vero Bratina,
Kamnje 33a, 30. dan

GOJAČE ob 18.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30
za †† Antona in Zofijo
Černigoj, Vrtovin 37
SKRILJE ob 18.30
za † Stanislava Možina,
Skrilje 83

ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 69

četrtek, 2. 2.,
svečnica –
Jezusovo
darovanje

KAMNJE ob 18.30
za †† Rijavec in Božič,
Kamnje 5

ČRNIČE ob 18.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Gojače 30

prvi petek, 3. 2.,

VRTOVIN ob 18.30
za † Darinko in Angela
Sobana, Vrtovin 47a

Martina,
mučenka

torek, 30. 1.,
Janez Bosko,
redovnik

sreda, 1. 2.,
Brigita Irska,
opatinja

Blaž,
mučenec

od 18. ure priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega

od 18. ure priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega

prva sobota, 4. 2.,
Jožef Leoniški,
redovnik

MALOVŠE ob 18.00
za †† Cigoj, Malovše,
p. n. Črniče 70a

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Štor,
Skrilje 2

ČRNIČE ob 18.00
za †† Bogdana Pikca,
p. n. Črniče 1
od 17. ure priložnost
za spoved in češčenje
Najsvetejšega
RAVNE ob 18.00
za † Stanislava Slejka,
p. n. Ravne 10

pred mašo češčenje Najsvetejšega
in priložnost za spoved
5. 2.
5. NEDELJA
MED LETOM
Agata,
mučenka

SKRILJE ob 7.45
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7
KAMNJE ob 10.30
za † Ivana Kočevarja,
Potoče 23

ČRNIČE ob 9.00
za † Marijo Podgornik,
p. n. Črniče 13, umrla
v Avstraliji
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
4. nedelja med letom, 29. januarja 2012
V Kafarnaumu je
Jezus v soboto šel v
shodnico in učil. Strmeli
so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast,
in ne kakor pismouki. V
njihovi shodnici pa je bil
prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil:
»Kaj imamo s teboj,
Jezus Nazaréčan? Si nas
prišel pokončat? Vem,
kdo si: Sveti, od Boga.«
Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi
iz njega!« Nečisti duh
ga je stresel, zavpil z
močnim glasom in šel iz
njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali
med seboj: »Kaj je to?
Nov nauk z oblastjo! Celo
nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
In glas o njem se je takoj razširil po vsej
okolici v Galileji.
(Mr 1,21–28)

 Za konec
NAPREDEK - Deklica sedi v dedkovem naročju in ga vpraša: "Ali je mene ustvaril Bog?"
"Ja," odgovori dedek. "Ali je Bog ustvaril tudi tebe?" sprašuje dalje. "Ja," odgovori dedek.
Deklica gleda njegove gube in plešasto čelo in reče: "Hmm, zdaj mu res gre veliko bolje od rok."
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Job 7,1–4.6–7
2. berilo 1 Kor 9,16–19.22–23
evangelij: Mr 1,29–39

Imeti oblast
Moj nekdanji, sedaj že pokojni župnik nam je
pri verouku pripovedoval zgodbo o obsedencu,
resničnem primeru, o katerem mu je pripovedovala njegova mama. Nihče ni mogel iz nekega človeka izgnati hudiča, po mučnem iskanju
je lahko to storil šele preprost in resnično veren
duhovnik. Hudič mu je očital greh iz otroštva:
»Ko si bil majhen, si nekoč mami iz shrambe
na skrivaj ukradel klobaso.« In duhovnik mu je
mirno odgovoril: »Res je, ukradel sem jo. Toda
klobasa je bila mamina, a tudi jaz sem bil 'mamin'.« Ni se skušal zagovarjati, skliceval se je
na to, komu je pripadal.
Hudič zbeži samo pred vero. In kaj pomeni
biti veren? Pomeni priznati drugega in mu pripadati. Hudič ni mogel zdržati pred človekom,
ki je bil svet. Svet pa ni bil zaradi moralne popolnosti, ker ga ni skvaril noben greh iz preteklosti. Ne! Svet je le tisti, ki je ves za Boga.
Tudi v Kafarnaumu hudič ni mogel zdržati
pred Jezusom. Ljudje so čutili, da je govoril z
oblastjo.
Govoriti z oblastjo ... Mar to pomeni, da imaš
vpliv, zveze, dobre pravnike? V tem razcefranem
svetu lahko »z oblastjo«
govori le tisti, ki je narejen »iz enega kosa«.
Kakšno nepremagljivo
oblast ima oče ali mati,
ki govori iz tega, kar živi!

Velik dar je, da lahko živiš scela in res
pripadaš temu, kar si.
Beseda ima moč, ko nekdo govori iz tega, kar živi. In zanj to ne
pomeni več živeti neki nauk, ampak živeti z nekom, pomeni ne biti
več sam.
Če se bomo lotili brati Sveto pismo kot knjigo navodil, zbirko lepih naukov, ga bomo kmalu zaprli.
Ostalo bo le knjiga.
Beseda v Svetem pismu ima
moč, ker se namaka v življenju. Ne
zato, ker bi bila tako popolno sestavljena. So starši, ki so prebrali
malo knjig o vzgoji, in vendar ima
njihova beseda moč. Nekdo pa je
lahko naštudiral sto knjig, a njegova beseda, čeprav urejeno sestavljena, nima »oblasti«.
Biti veren zato ne pomeni biti
popoln. Vsak veren človek nosi v
sebi neko dvojnost in razdeljenost.
Sam pri sebi se ne boš nikoli poenotil. Le ko v veri najdeš Drugega,
lahko postaneš cel.
In nič ni težko, če je nedeljeno.
župnik

Obvestila:
SVEČNICA
Na praznik Jezusovega darovanja – svečnico vabljeni k
sveti maši; kot običajno je ta
dan blagoslov sveč.
PRVI PETEK
Vabljeni k zakramentu sprave in
češčenju Najsvetejšega.
OBISK BOLNIKOV
V soboto dopoldne kot običajno obiščem bolnike.

SKUPAJ NA SMUČANJE
Avtobus za župnijsko
smučanje v Zoncolanu
8. februarja je skoraj poln. Lahko se še
kdo prijavi za rezervo,
možen bo tudi kombi.
Odhod avtobusa bo ob 5.45 iz Potoč.
MOLIVCI ZA BIRMANCE
IN PRVOOBHAJANCE
Še nekaj jih nima osebnega molivca.
Vabljeni, da pridete po podobico.

Iz osebnih darov in darov za uporabo
zemlje v Črničah 3.232, v Kamnjah
13.275. V Črničah letos dohodek od prodaje dveh delov zemljišča skupaj 5.222.
Od tega smo dali naprej darov: v Črničah 2.629, v Kamnjah 4.089. To
so štiri kvatrne nedeljske nabirke, v
juniju nabirka za solidarnostni sklad,
nabirka za misijone in karitas, na
zahvalno nedeljo. Oddamo tudi prispevek na število nedeljnikov (Črniče
532, Kamnje 876.)
stroški:

BLAGOSLAVLJANJE DOMOV
V tem tednu po dogovoru nadaljujem
z domovi, ki so še ostali v Kamnjah,
Potočah in Skriljah.
STATISTIKA –
GOSPODARSKO POSLOVANJE
Župnija živi od darov vernikov. S
svojim prispevkom pri rednih nedeljskih nabirkah in z osebnimi darovi za
cerkev skrbite za vzdrževanje objektov, stroške pastoralnega
dela in nakup opreme.
V obeh župnijah velja
velika pohvala in zahvala
za vašo velikodušnost, za
lepo vzdrževanje cerkva in
drugih župnijskih prostorov. S svojimi darovi ste
v preteklih letih naredili
veliko dobrega. Vse cerkve so lepo obnovljene in
vzdrževane. Vedno se izkažemo tudi pri darovih, ki jih dajemo
naprej za skupne potrebe škofije in
za dobrodelne namene. Vseh prihodkov v letu 2011 je bilo v župniji
Črniče: 20.696,83 €, v župniji Kamnje 35.231,46 €. Odhodkov je bilo
v Črničah 14.897,70 €, v Kamnjah
34.254,35 €. Z rednimi nabirkami
smo skupaj zbrali v Črničah 12.242,
v Kamnjah 21.956.

Črniče

Kamnje

material, obnove in
vzdrževanje

5.552

22.465

stroški materiala in
storitev za verouk
in druge pastoralne
dejavnosti

3.697

4.230

elektrika in komunalni prispevki - cerkve (brez os. prispevka)

1.062

1.161

kurilno olje

1.055

649

vrata v župnijski cerkvi in župnišču.
V Skriljah so na novo oblazinjene
klopi. V župnijski cerkvi je v zvoniku
postavljen nov mehanizem za elektronsko bitje ure, nov je nadstrešek
pri zakristiji, popravljene so orgle,
izboljšano je ozvočenje, v cerkvi sta
nameščena platno in računalniška
projekcija besedil, V pripravi je nova
spovednica in oprema prostora pod
korom.
V pripravi je tudi dokumentacija za
obnovo podružnične cerkve sv. Pavla
Kažejo se še druga potrebna dela. S
skupnimi močmi zmoremo veliko.
Poleg darov za cerkev skrbite tudi
za oba duhovnika z darovi za svete
maše, z bero in osebnimi darovi. Za
vse te darove se vam oba iskreno
zahvaljujeva.

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
zavarovanja, bančne
902
1.660
Utrinki z delavnic
provizije in ostali
stroški
molitve in življenja
Druga delavnica: pisna
v župniji Črniče so bile poleg drobmolitev
nih stroškov z obnovami delno obKaj je odrešenje? To,
novljene orgle, urejeno je bilo elekda za vedno živimo v
trično zvonjenje in okolica cerkve ter Očetovi ljubezni. Pekel je odsotnost
vodovod. V Malovšah ste sami zbrali za očeta. »Nebes ni«, nebesa so Oče
nove klopi v cerkvi in prezbiteriju ter
sam. Zato Jezus hoče le eno: pustite
oblazinjenje. Postavljeno je projekcijse ljubiti, pustite, da vas zajame njesko platno in računalniška projekcija
gova resnična ljubezen. Svetost ni nič
besedil, izboljšano je ozvočenje.
drugega kot odgovor na ljubezen.
V pripravi so nova okna in elektronKo nekomu pišemo pismo, že s tem
sko zvonjenje v Gojačah, v župnijski vzpostavimo z njim odnos. Pri pisni
cerkvi nova spovednica, klečalniki v
molitvi preprosto zapišemo to, kar
klopeh.
želimo povedati Gospodu. V obdobjih
V župniji Kamnje so bila v vrtovin- stiske, notranje suhote ali pa v razski cerkvi zamenjana vsa okna, nad- tresenosti je to lahko edini način molitve. Prednost je v tem, da je človek
grajena centralna kurjava v župnijpri pisanju zbran in da so mu molitve
skem domu, s prostovoljnim delom
so bila očiščena in na novo zaščitena lahko v pomoč kdaj pozneje.
(brez osebnega prispevka)

