Nameni svetih maš:
ponedeljek, 21. 1.,

št. 3/13

Neža (Janja),
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za † Valerijo Vodopivec,
Kamnje 10

GOJAČE ob 18.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, p. n. Gojače 8

torek, 22. 1.
Laura Vicuna,
devica

VRTOVIN ob 18.00
za † Alojza Rovtarja,
p. n. Vrtovin 71c

ČRNIČE ob 18.00
za † Anico Rebek in
vse ††, Črniče 83

sreda, 23. 1.,
Henrik Suzo,
dominikanec

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji,
p. n. Skrilje 67

MALOVŠE ob 18.00
za †† Franca in Vincencijo
Cigoj, p. n. Malovše 2

četrtek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 18.00
za † Zofijo Iskra,
Kamnje 17

ČRNIČE ob 18.00
za †† brate in sestre
Podgornik, p. n. Črniče 3

petek, 25. 1.,
Spreobrnitev
apostola Pavla

VRTOVIN ob 8.00
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

RAVNE ob 18.00
za †† Slejko,
p. n. Ravne 27

sobota, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

v Stržišču, po namenu

ČRNIČE ob 18.00
za †† Mikuž,
p. n. Črniče 29

27. 1.
3. NEDELJA
MED LETOM
Angela Merici,
redovnica

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Krkoč,
Potoče 8
KAMNJE ob 10.30
za † Stanka Gerželja,
Vrtovin 115, p. n. Vipava

ČRNIČE ob 9.00
za †† Cvetka in Julijano
Remec, p. n. Črniče 1
za župnijo

ZAKAJ »SRCE«?
Ko v duhovnem življenju slišimo besedo srce, običajno takoj pomislimo ali slišimo:
»Ah, to so pa čustva. Ne moremo govoriti samo o srcu, ker vera niso samo čustva.«
V resnici pa ne gre za to. Ravno srce je v človeku tisti duhovni organ, ki je edini zmožen človeka zajeti v celoti. Srce je cel človek. Razmišljati ne moreš samo z razumom,
verovati ne moreš samo z razumom ali samo s čustvi. Veruješ lahko kot cel človek,
v odnos stopaš kot cel človek. Povsem drugače na primer razmišljam, če me nekaj
boli, če sem lačen, jezen ... Človek je celota. Tomaž Špidlik je dejal, da se srce oglasi
takrat, ko je nečesa premalo ali kadar v čem pretiravamo. Srce skrbi za celoto, tudi
za celoto v življenju vere.

 Za konec
PRIDEN SIN – »Vaš sin je najbolj priden učenec v razredu!« je rekla učiteljica materi pri govorilni uri.
»To ima pa po očetu – tako lepo se je obnašal, da so ga predčasno izpustili iz zapora!«
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
3. nedelja med letom, 20. januarja 2013
Njegova
mati je
rekla
strežnikom: »Kar koli
vam reče, storite.«
Tam pa je stalo šest
kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko
očiščevanje; držali so
po dve ali tri mere.
Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z
vodo!« In napolnili so
jih do vrha. Nato jim je
rekel: »Zajemite zdaj
in nesite starešini!«
In nesli so mu. Ko je
starešina pokusil vodo,
ki je postala vino, in
ni vedel, od kod je,
strežniki, ki so zajeli
vodo, pa so vedeli, je
poklical ženina in mu
rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje
napijejo, s slabšim;
ti pa si dobro vino
prihranil do zdaj.«
Tako je Jezus v galilejski Kani naredil
prvo od znamenj in
razodel svoje veličastvo in njegovi
učenci so verovali
vanj.
(Jn 2,5–11)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Neh 8,2–10
2. berilo 1 Kor 12,12–30
evangelij: Lk 1,1–4; 4,14–21

Ko si enkrat pil dobrega …
Trije fatimski pastirčki, devetletna Lucija, osemletni
Frančišek in šestletna Jacinta, so na začetku najbolj
brezbožnega stoletja doživeli izkustveno srečanje z
Božjim svetom. Pred štirimi leti sem bil z romarji v
Fatimi in od takrat v marsičem drugače razumem dogodke našega časa. Vsako pristno prikazanje je živ
dokaz, da obstaja živi Bog in z njim še eno, resnično,
Božje življenje. To življenje ni odmaknjeno, njegovo
seme je položeno v nas s krstom. Drevo, ki bo zraslo,
pa ni namenjeno za ta svet, zato temu življenju rečemo nebesa.
Marija nas je v Fatimi spomnila, da smo pozabili na
nebesa. Ne le neverni, tudi kristjani smo se preveč
zagledali v zemljo. Zemlja ni več prostor, kjer seme
umre in zraste v to, za kar je ustvarjeno. In, zanimivo,
tudi zemlja sama naenkrat ni več zemlja. Začeli smo
jo teptati, izkoriščati. Tudi zemlja za človeka ni več
živa. Ni več spoštovanja, s katerim je človek nekdaj
zastavil plug ali lopato. Ko hudič človeku ukrade cilj,
se počasi podira vse.
Pet prvih sobot na fatimski
način in posvetitev Marijinemu srcu je tako preprosta
pot, kot so bili preprosti trije
fatimski pastirji. To je odgovor na prevzetnost našega
časa, ki ni samo zunaj, ampak tudi v nas.
Ko se nekaj podre, ima Bog
vedno že pripravljeno pot.
Le od našega duhovnega napuha ali ponižne odprtosti je
odvisno, kaj se bo zgodilo. V
galilejski Kani bi na Jezusovo
naročilo, naj napolnijo vrče

z vodo, lahko odgovorili s posmehom.
Toda verjeli so in napolnili so jih prav
do vrha.
Jezusov prvi čudež je izjemno pomemben. Z njim je takoj na začetku oznanjevanja pokazal na konec. Dobro vino
pride na koncu. Vedno Ga bodo hoteli
narediti za čudodelnika. Tudi vsak izmed nas mora skozi to skušnjavo: Bog
nam bo že kar na začetku poskrbel dovolj vina; še več, če bom dovolj molil,
sploh ne bo šlo nič narobe.
Toda v Kani je tem ubogim ljudem res
šlo vse narobe. Pravi obraz Očeta spoznaš šele, ko te rešuje iz stisk. Vera
v Kristusa ti odkrije pravi obraz Boga
Očeta sredi tvojega konkretnega vsakdanjega (voda) življenja. To življenje
mora postati samo zemlja, iz katere bo
zraslo tvoje prihodnje življenje (vino).
Iz svojega življenja vem, da me nobena stvar ni tako približala Bogu kot trenutki, ko je »zmanjkalo vina«. Če ne bi
šlo marsikaj narobe, če ne bi sam marsikdaj pogrešil, ne bi nikoli okusil veliko boljšega vina. Ostal bi pri starem in
mislil, da obstaja samo navadno vino.
Le z lastno voljo in trdnimi sklepi se ne
moreš spremeniti, ne moreš izvleči iz
starega življenja. Šele ko si pil zares
dobro vino, te ne bo več mikalo slabo.
Takrat lahko zamahneš z roko. Šele takrat te Bog lahko reši mnogih popolnoma nepotrebnih bremen in začneš z
učenci verovati vanj.

PREDSTAVA
GREGORJA ČUŠINA
Danes popoldne ob
15.30 vabljeni na predstavo Janez brez glave,
moraliteto, ob kateri se
lahko tudi smejete. Akademski igralec Gregor Čušin nas bo ob
Janezu Krstniku nagovoril za naš čas.
ŽIVLJENJE V AFRIKI
Vabljeni na predstavitev življenja in
dela na misijonu v Afriki. Svoja doživetja bodo z nami delili nekateri župljani in drugi, ki so poleti šli pomagat
misijonarju Danilu Lisjaku v Ugando.
Vabljeni v kulturni dom Gojače - Malovše v torek ob 19.30.
GREMO V STRŽIŠČE
Nekaj mladih od drugod in nekaj iz
župnije se vas je ogrelo in
gremo v petek ob 16.30 v
lepo zasneženo Stržišče do
nedelje. Ogrejte še koga,
za prevoze se dogovorimo.
GREMO NA SMUČANJE
Za smučanje v Zoncolanu 8. februarja
nas je prijavljenih 54. Lahko se še prijavite. Če nas bo več, bomo poskrbeli
za dodatni prevoz.

skozi preprosto molitev in druženje
tiho rojevajo novi časi.

način gre za obratno pot. Prednost dajemo Božjemu delovanju in ne našemu
naporu. Marsikdo bi rad
PREDAVANJE OB
kaj spremenil v svojem
NEDELJI SVETEGA PISMA
življenju, vendar smo
G. škof Jurij Bizjak bo v nedeljo, 27.
hitro prepuščeni le trejanuarja, ob 15. uri v Vipavi (Škofijska nutnemu občutju, pogimnazija) predaval o Božji besedi. Va- manjkanju časa in naši
bljeni člani in voditelji svetopisemskih
včasih močni včasih
skupin in drugi.
slabotni volji. Bog sam ponuja neki red,
ki nam pomaga. Prve sobote niti število
POSVETITEV MARIJINEMU
pet niso noben magičen datum niti šteBREZMADEŽNEMU SRCU
vilo. So le ponujena Božja roka, konkreV cerkvi bodo še na voljo knjižice Pet
tna lestev, po kateri lahko Bog z našim
prvih sobot.
sodelovanjem vstopi globlje v našo
Vabljeni, da na svečnico sprejmete no- konkretno »usodo«, družino, bolezni,
tranjo odločitev in se odpravite na pot skrbi, prihodnost otrok, osebne stiske.
duhovne priprave na novo mašo. Tako Mnogi župniki so mi pripovedovali, kako
bo ta ob zunanjem praznovanju rodila lepe stvari so se dogajale ljudem, ki so
predvsem notranje sadove.
izkusili to posvetitev.
Tudi v nekaterih drugih župnijah v
Bog želi z nami narediti marsikaj, vendekaniji bodo dali možnost priprave na dar smo nestalni in se zlepa k ničemur
posvetitev. Pri nas bomo začeli mesec ne zavežemo. Ko pa ve, da nas bo vsak
prej, na svečnico.
mesec imel za tiste pol ure skupne
Zakaj taka pot?
molitve, mesečno spoved in obhajilo na
Ker smo utrujeni od napornega in pre- »operacijski mizi«, bo lahko z nami izpeveč napetega vsakdanjega življenja, je ljal marsikateri svoj načrt.
pomembna prava in zdrava duhovnost.
Pri petih prvih sobotah na fatimski

POVZETEK STATISTIKE MATIČNIH KNJIG

PREDLOGI ZA GLAVO OZNANIL
Prispel je zelo lep predlog, do konca
meseca lahko še uporabite svoje oblikovalske darove in pošljete predlog za
glavo skupnih župnijskih oznanil.

KRSTI
2012 2002 1992 1982
Kamnje
15
10
15
9
Črniče
5
8
12
13

1972 1962 1952 1942 1932 1922
14
18
32
34
27
55
16
5
20
13
27
35

Obvestila:

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Zaradi vikenda z mladimi bo blagoslavljanje domov na Ravnah odloženo na
prvi teden v februarju.

MOLIVCI ZA DRUŽINE
PRVOOBHAJANCEV
Kar nekaj prvoobhajancev še čaka
na skritega prijatelja molivca. Lahko
pridete po podobico in se zavežete k
molitvi v času priprave.

ZBIRANJE PRI MOLITVI
Na nekaj krajih še vedno vztrajate in
se zbirate pri skupni molitvi v cerkvi,
ko ni maše; ena skupina se dobiva
na domovih pri molitvi večernic. To je
za naš čas izrednega pomena. Ne v
hrupu, ampak v majhnih skupinah se

POROKE
2012 2002 1992 1982
Kamnje
5
7
3
5
Črniče
0
1
2
9

1972 1962 1952 1942 1932 1922
19
7
12
8
5
18
6
6
2
8
4
9

župnik

župnija

POGREBI
2012 2002 1992 1982 1972 1962 1952 1942 1932 1322
Kamnje
14
16
13
19
16
9
22
20
27
36
Črniče
9
8
7
7
15
5
7
20
10
9

