Nameni svetih maš:

št. 1/13

ponedeljek, 7. 1.,

Rajmund Penjafortski, za †† starše,
Kamnje 9
duhovnik

KAMNJE ob 18.00

GOJAČE ob 18.00
za †† Jožefa in Amalijo
Rebek, Gojače 45

torek, 8. 1.
Severin,
opat

VRTOVIN ob 18.00
za † Vikco Lozar,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 18.00
za †† Fišer,
p. n. Črniče 24

sreda, 9. 1.,
Terezija Kim,
korejska mučenka

SKRILJE ob 18.00
za †† starše in vse †† Valič,
Skrilje 16

MALOVŠE ob 18.00
za †† redovne sestre
Perino Cigoj, Gabrijelo
Rebek in Mihelangelo

četrtek, 10. 1.,
Gregor Niški,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 18.00
za †† sorodnike Furlan,
Kamnje 2a

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

petek, 11. 1.,
Pavlin Oglejski
škof

VRTOVIN ob 18.00
v čast Materi Božji
za zdravje, Vrtovin 58

RAVNE ob 18.00
za † Milana in †† Košuta,
Ravne 9

sobota, 12. 1.,
Tatjana (Tanja),
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Bratina in
Možina, Skrilje 10

ČRNIČE ob 18.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29

13. 1.
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
Iveta (Juta),
vdova

VRTOVIN ob 7.45
za †† Jamšek,
Vrtovin 127
KAMNJE ob 10.30
za † Štefana in Lidijo
Škvarč, Vrtovin 47a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Koron,
p. n. Črniče 4
za župnijo

ob 14.00 krst otroka
Pred nami je:
• nedelja, 13. 1., začetek priprave na zakon v Šturjah;
• torek, 15. 1., začetek priprave staršev na krst otroka;
• nedelja, 20. 1., popoldne »Janez Brez glave« Gregorja Čušina;
• petek, 25. 1., vikend za mlade v Stržišču.

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
Gospodovo razglašenje, 6. januarja 2013

»Pojdite in
natančno poizvedite o detetu. Ko ga najdete, mi
sporočíte, da se mu
pojdem tudi jaz poklonit!«
Po kraljevih besedah
so se modri odpravili
na pot; in glej, zvezda,
ki so jo videli vziti, je
šla pred njimi, dokler
ni obstala nad krajem,
kjer je bilo dete. Ko so
zagledali zvezdo, so se
silno razveselíli. Stopíli
so v hišo in zagledali
dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so
predenj in ga počastíli. Odprli so svoje
zaklade in mu darovali
zlata, kadila in mire.
In ker so bili v sanjah
opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so
se po drugi poti vrnili
v svojo deželo.
(Mt 2,8–12)

 Za konec
ODKRITJE – »Deda, kdaj pa si ti spoznal babico?« vpraša vnuk.
»Nekako deset let po tistem, ko sva se poročila,« je odkritosrčen dedek.
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 nedeljo Jezusovega krsta:
1. berilo: Iz 42,1–7
2. berilo Tit 2,11–14; 3,4–7
evangelij: Lk 3,15–16.21–22

Poslušaj in vstani
Po načinu hoje se pozna naše razpoloženje. Opazujem
otroke, kako drugačen korak imajo ob petkih popoldne, ob začetku počitnic ... Opazuj se, kako zjutraj
vstaneš. Že v starih krščanskih časih so razlagali, da
je način, kako gremo spat, podoba naše zadnje ure,
telesne smrti. Jutranje vstajanje pa je podoba rojstva in vstajenja. Zato je v duhovnem življenju zelo
pomembno, kako zjutraj vstaneš, kakšni so tvoji prvi
koraki. V njih se vidi, kako se soočiš s pritiski novega
dne. V korakih se vidi, ali je tvoja vera zgolj v razumu,
v čustvih, ali pa je že v odnosu.
Ste se kdaj vprašali, zakaj pri prvem delu svete maše,
besednem bogoslužju, najprej sedimo, potem pa
vstanemo? Drža je silno pomembna. S telesom pomagamo povezati v srce to, kar je v življenju tako
težko združiti.
Branja Svetega pisma pri maši največkrat v večini ne
razumemo, kaj šele, da bi vse povezali v celoto. To ni
v naši moči.
Ravno pri treh modrih vidimo razliko. Herod jih je poklical k sebi v Jeruzalem. Oboji so se trudili razumeti
Božjo besedo, ki je napovedovala Jezusovo rojstvo.
Modre je pripeljala vera, Herod pokliče znanstvenike. Oboji pridejo
do znanja. Toda modre to znanje
dvigne, takoj želijo iskati naprej,
gredo na pot. Pismouki in mogočneži skupaj s Herodom spoznajo
in nič se ne zgodi, vrnejo se domov.
Ostanejo pri starem življenju.
Ni dovolj razumeti. Zato med
berili in psalmom sedimo.
Tudi pri sedenju se vidi, kdo
zmore poslušati, kdo želi

samo razumeti. Mar ni tudi v družini
tako? Kdo zares posluša? Tisti, ki pusti, da človek najprej spregovori, pusti,
da beseda sama deluje. Šele nato se
ukvarja s tem, kaj bi mu povedal nazaj. Tako imamo tudi pri maši težave z
raztresenostjo, misli se nam vsiljujejo
samo zato, ker ne damo prednosti poslušanju samemu. Ko sediš, že z držo
pokažeš, da se odpoveš svoji »akciji« in
daš ves prostor drugemu. Božja beseda
želi sama priti do tvojega središča, srca.
Zato ji moraš najprej dati možnost.
To zmoreš le, ko imaš vero, da tista
beseda ni navadna beseda, da je za
besedo Nekdo. Trije modri so znali poslušati, zato jim je Bog lahko odkril, kaj
beseda pomeni zanje. Na koncu so našli – ne več le obljub, idej, predstav ...
ampak Boga samega. Herod ni poslušal
z odprtostjo, zato ga Bog z besedo ni
mogel ganiti.
Zakaj pri aleluji in evangeliju vstanemo? Brez evangelijev druge knjige
Svetega pisma ne bi imele velikega pomena. Ostale bi zbirke modrih naukov.
Z evangelijem Jezusa Kristusa se je
šele pokazalo, da je vse res! Evangelij
tudi tebi edini lahko pove in te gane:
Saj je vendar res! Tudi zame je možno!
Obstaja drugo rojstvo! Brez tega so
vsa besedila pri maši le suha teorija.
Kaj mi koristijo navodila za življenje, če
življenja nimam?
Ko pri evangeliju vstanemo, že pokažemo na vstajenje, kakor zjutraj. Dejansko je čudež, da mi je Bog dal ne le
življenje, ampak kljub vsemu tudi novo
življenje, vso prihodnost. Zato ne morem več ostati na mestu.
Ko zjutraj vstanem, življenja in skrbi
ne morem razumeti. Vendar, ker verjamem, grem na pot. Ko vstaneš in greš
na pot, ne ostajaš več sam, to je vera.

Obvestila:

MAVRIČNA SKUPINA
v Kamnjah ima srečanje
v ponedeljek ob 17. uri.
DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE UČIMO MOLITI
»Kako živeti sredi življenja v stiku z živim Bogom, ki te ljubi.
On želi vstopiti v tvoje
življenje in te popeljati
na pot v notranje globine miru, svobode in sreče ...«
Lani ste številni doživeli odrešujočo
izkušnjo delavnic molitve in življenja
v Črničah. Še ena možnost se ponuja v Šempasu. Uvodno srečanje bo
v četrtek, 10. januarja, ob 19. uri
v župnišču v Šempasu. Povabljeni
mladi in starejši, moški in ženske, če
ste Cerkvi blizu ali oddaljeni od nje,
kristjani različnih usmeritev ...
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu nadaljujem z obiski in
blagoslavljanjem domov v Črničah.
V nedeljo (danes) popoldne do številke 69b, v petek popoldne od 14. ure
do 75, v soboto popoldne od 14. ure
do številke 88.
Če ste vezani na druge stvari, pokličite, da se dobimo zunaj določenega
termina, ko ste lažje v večini doma.
MLADI
Ta petek se spet dobimo v župnišču
ob 20. uri. Povej naprej.

PRIPRAVA
NA ZAKON
Priprava na zakon se začne v
nedeljo ob 16.
župnik
uri v Marijinem
domu v Šturjah. Pari, pogum!

PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
V nedeljo se bodo v obeh župnijah
predstavili letošnji prvoobhajanci.
Predvsem zato, da ne bodo sami s
svojimi družinami v tej pomembni pripravi. Bodimo z njimi duhovno povezani. Tudi letos boste imeli možnost,
da se zavežete k osebni
molitvi za izbranega otroka in njegovo družino.

PRIJAVE ZA ROMANJE
Tisti, ki ste se prijavili za spomladansko
romanje v Lurd in Montserrat, lahko od
sobote dopoldne oddate napisano prijavnico in vplačate 150 € predplačila,
lahko doplačate zavarovanje odpovedi
ali po želji dodatno zdravstveno zavarovanje. Za prijave si kar vzemite čas
do konca meseca, ni potrebno hitenje.

JANEZ BREZ GLAVE
Vabljeni, da računate na nedeljo, 20. 1.,
SREČANJE KOLEDNIKOV
popoldne, ko nas bo v župnijski dvorani
V letošnji trikraljevski akciji ste kole- v Kamnjah obiskal Gregor Čušin in nas
dniki v župniji Črniče zbrali 1.200 €. nagovoril s predstavo Janez brez glave.
Hvala vsem ljudem, ki so lepo sprejeli
naše kolednike in darovali za sodelovanje pri bogoslužju
misijone. Posebna zahva- BESEDNO BOGOSLUŽJE
la pa gre vsem otrokom, Začetni obred svete maše se zakljuki so sodelovali. Sreča- či z glavno mašno prošnjo, ki jo moli
nje kolednikov je v so- duhovnik z razprostrtimi rokami. Ko se
boto 12. januarja od prvič usedemo (kdor se lahko ), se
10.00 do 14.00 v Vi- začne besedno bogoslužje. Glavni del
pavi. Prijave Julijani do torka na tel. je branje Svetega pisma, ki se vedno
040 888 420, starše prosim za prevoz. zaključi z evangelijem.
Beseda in kruh, oboje potrebujemo za
naravno življenje, toliko bolj za novo žiKRST OTROK
vljenje iz krsta. Otrok poleg materineNa nedeljo Jezusovega
ga mleka in druge hrane potrebuje tudi
krsta bo prejela sveti krst besedo. Hrani ga, čeprav je ne razume.
Avrelija Minkuž, hči Roka Podobno se dogaja z Božjim življenjem
in Veronike, Potoče 12a.
v nas. V istem dnevu poslušamo enaNjeno družino priporočamo v molitev ke odlomke po vsem svetu, razen tam,
in vsem priseljenim družinam želimo kjer se izberejo za posebne priložnosti.
veliko Božjega življenja, tople spreje- Otrok se z »vsrkavanjem« besed startosti v župniji.
šev zmore odpreti svetu in vzpostavljati
vedno globlji stik. Poslušanje Svetega
NATEČAJ ZA GLAVO OZNANIL
pisma z vero nas odpira Božjemu svetu.
V novem letu bi lahko počasi dali novo Človek je zmožen vzpostaviti neposrepodobo glavi tedenskih oznanil. Va- den stik z Bogom, vendar za to potrebubljeni, da sprostite svojo umetniško je najprej hrano.
ustvarjalnost. Do konca meseca po- Če bomo ta del svete maše jemali kot
šljite po e-pošti ali oddajte na papirju hranjenje, bomo imeli manj težav z
svoj predlog. Velikost je omejena na zbranostjo, pri maši se bomo bolj odpoprostor sedanje glave na vrhu oznanil. čili, lažje bomo sledili kot cel človek in ne
Lahko vključuje simbole obeh župnij, le z mislimi ali le s čustvi. Pomembno je,
lahko skupni simbol. Za vse prejete da smo bolj pozorni na besedo in ne na
to, kako jo nekdo prebere.
predloge čaka simbolična nagrada.

