št. 5/13

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 4. 2.,

KAMNJE ob 18.00
za † Milko Rovtar,
Kamnje, 30. dan

GOJAČE ob 18.00
za †† Kobal,
p. n. Gojače 42

Agata,
mučenka

VRTOVIN ob 18.00
za † Viktorja Breclja in
† Karla Bratina, Vrtovin 55

ČRNIČE ob 18.00
za † Nadjo Širok,
p. n. darovalca

sreda, 6. 2.,
Doroteja,
mučenka

SKRILJE ob 18.00
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7

MALOVŠE ob 18.00
za † Cvetko Gerljevič in
njene †† starše, Malovše 15

četrtek, 7. 2.,
Rozalija Rendu,
redovnica

KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Vodopivec,
Kamnje 26, 30. dan

ČRNIČE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

Jožef Leoniški,
kapucin

torek, 5. 2.

ni svete maše
petek, 8. 2.,
Jožefina Bakhita,
sužnja, Prešernov dan

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

sobota, 9. 2.,

ČRNIČE ob 18.00
za † Albina Ušaja,
p. n. Črniče 56

Apolonija (Polona),
mučenka
10. 2.
5. NEDELJA
MED LETOM
Sholastika,
redovnica

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Rovtar,
Skrilje 2b

VRTOVIN ob 7.45
za †† starše Lozar in Čermelj, ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji
Vrtovin 10a
za telesno in duševno zdravje,
p. n. Malovše
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za † Jožko Krašna,
Kamnje 10

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
5. nedelja med letom, 3. februarja 2013
Vsi so
zanj
pričevali, čudili so se
besedam milosti, ki so
prihajale iz njegovih
ust, in govorili: »Ali ni
to Jožefov sin?«
On pa jim je rekel:
»Seveda mi boste
povedali ta pregovor:
›Zdravnik, ozdravi
sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v
Kafarnáumu, stori tudi
tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam:
Nobenega preroka ne
sprejmejo v domačem
kraju. (...)
Ko so to slišali, so vsi
v shodnici pobesneli.
Vstali so, ga vrgli iz
mesta in odvedli na
previs hriba, na katerem je bilo sezidano
njihovo mesto, da bi
ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi
med njimi in je hodil dalje.
(Lk 4,21–24.28–30)

 Za konec
STVARJENJE - Katehet sprašuje pri verouku: »No otroci, kdo mi ve kaj povedati o stvarjenju sveta?«
Janezek dvigne roko: »Bog je ustvaril zemljo in je nato počival, potem je ustvaril moža in ženo, no, od
takrat pa
p nima več miru.«
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: Iz 6,1–8
2. berilo 1 Kor 15,1–11
evangelij: Lk 5,1–11

Morali bi ...
Zelo zgovorna je menda resnična zgodba iz potujočega cirkusa na Danskem. Šotore je zajel požar.
Upravitelj je takoj poslal najmlajšega klovna v bližnjo vas prosit pomoči. Grozila je nevarnost, da bi
se ogenj razširil čez izsušena polja. Klovn, ki je bil že
namaskiran, je ves upehan rotil vaščane, naj vendar
pohitijo pomagat. Toda ljudje mu niso verjeli. Mislili
so, da jih hoče s svojim skakanjem in vpitjem v čim
večjem številu zvabiti na predstavo. Ploskali so mu in
se zabavali. Klovn je bil brez moči in je skoraj jokal.
Na vse načine jih je prepričeval, da ne igra, ampak
je vse skupaj presneto resno. Pozneje je ogenj res
zajel vas.
Podobno se lahko danes počutimo duhovniki in drugi
oznanjevalci evangelija. Ljudje nam ploskajo in pritrjujejo, ko govorimo o vrednotah, solidarnosti, dobroti
... Vse pa se spremeni, ko je treba pričevati, da gre
zares. »Saj mora tako govoriti, tako se je izučil, za
to je postavljen ...«, se lahko sliši pripomba v mislih
ali na ustih. Oblečeni v bogoslužna oblačila iz na
videz oddaljene preteklosti pri maši
delamo ustaljene kretnje in v resnici lahko delujemo kot klovni, ki ponavljajo trike za ljudi. Evangelij lahko
hitro postane le poučna zgodba.
Ko oznanjam evangelij, ga poslušalci lahko vzamejo, kot
da pripovedujem zgodbe iz
preteklosti.
Toda kaj, če cirkus res gori?!
V letu vere zelo zareže Jezusova beseda: »Toda ali bo
Sin človekov, ko pride, našel
vero na zemlji?« (Lk 18,8)

Zraven bi danes lahko dodal: ali pa bo
našel samo še religijo.
Jezusovi sorodniki in domačini so bili
zelo religiozni. V tistem delu Galileje so se držali verskih pravil in so se
imeli za nekaj več. Resnica o veri se
je pokazala, ko jim je začel govoriti o
Bogu, ki ni v preteklosti, ampak sedaj.
Tedaj niso bili več ponosni na »enega od naših«, ki je postal tako učen
in slaven. Prebudila se je »alergija na
Cerkev«, prebudila se je jeza.
Če bi jim govoril le o vrednotah in lepih naukih, ki izhajajo iz Svetega pisma, bi mu še naprej ploskali. Tako
smo tudi danes v skušnjavi, da bi živeli le zraven Kristusa ali pred Kristusom, ne pa v njem.
O vrednotah danes govorijo vsi. Vidimo, kako nemočni smo. Vedeti, da
»bi morali« bolj živeti vrednote, nam
ne bo kaj dosti pomagalo. Celo mnogi
diktatorji so začeli vojne v imenu neke
vrednote, ki so jo razumsko utemeljili.
Že za otroka vrednote niso dovolj, potreben je nekdo: oče, mati, oseba.
Tudi odrasli otroci potrebujemo najprej Boga in šele nato vrednote, ki iz
življenja z njim izhajajo.
Dokler smo sami pred Bogom, govorimo »morali bi«. Ko se po veri znajdemo
v Bogu, že lahko živimo, kar šele bo.
župnik

Obvestila:

VEROUK
Verouk za 8. in 9. razred v Črničah je
ta teden izjemoma v četrtek ob 17. uri.
Mladinskega srečanja v petek ni.

STARŠI
PRVOOBHAJANCEV
Dobimo se na srečanju:
v Črničah v ponedeljek ob 19.30;
v Kamnjah v torek ob
19.30. Dogovorili se bomo o katahezah na domu in o datumu prvega
obhajila.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Srečanje ŽPS Kamnje bo v sredo
ob 19. uri v učilnici. Potrudite se za
udeležbo, dogovarjali se bomo o novi
maši. Med nami bo Blaž Lapanja, ki bo
ceremoniar na novi maši.
GREMO NA SMUČANJE
V petek gremo skupaj na smučanje v
Zoncolan. Zbralo se nas je nekaj čez
80 in gremo z dvema avtobusoma (še
7 prostih mest). Letos gremo 15 minut
prej, odhod bo ob 5.30 hkrati iz
Dobravelj in Potoč (pred odhodom
se oba avtobusa počakata v Potočah).
Vsaj vsi iz Skrilj pustite avtomobile
že v Dobravljah, vsaj nekateri tudi
ob cesti proti Brjam
(letos je na praznik
prost le del parkirišča v Potočah).
Cena je 32 € (prevoz 10, dnevna
karta 22), oddate
na avtobusu. Za
morebitno dodatno
zavarovanje z asistenco letos poskrbi
vsak sam ali sami za več skupaj.
Priporočamo, da si po spletu naročite
vsaj evropsko zdravstveno kartico.
Tudi letos se bomo lahko družili in se
nahranili ob skupnem toplem obroku iz
prtljažnika.
V primeru slabega ali zelo negotovega vremena bomo smučanje preložili.
Obvestilo bo na spletni strani.

SVETA MAŠA – SRCE IN SODELOVANJE
BLAGOSLOV DOMOV
Domove na Ravnah obiskujem v sobo- – nadaljevanje –
to od 13. ure dalje od številke 10 do
Drža in pomen rok
22 (Ipavci in Tabor).
"Za obličjem je roka najbolj poduhovljeni del telesa. ... Opazuj ob priliki kakega
MOLITEV V SKUPINI
človeka – ali sebe – kako se v roki odKljub hladnim zimskim dnevom še
raža ganjenost, veselje, presenečenje,
vedno na več krajih
pričakovanje. Mar ne pove nagel dvig
vztrajate v molitvi.
ali lahen drget roke dostikrat več kaVabljeni tudi vsi, ki
kor beseda sama?" (R. Guardini, Sveta
bi se radi, tudi če le
znamenja).
občasno, pridružili
Z rokami izražamo svoje misli in čupreprosti molitvi:
stva. Tudi roke govorijo, morda bolj
v Skriljah ob torkih v cerkvi ob 18.
uri in ob četrtkih zvečer v Rustjih na kakor lahko povedo usta. Z rokami se
domu; v Vrtovinu ob petkih v cerkvi razodene duša in obenem sprejme dušo
drugega, ko npr. stisnemo roko v znapo maši; v Gojačah ob četrtkih v
menje prijateljstva ali sprave, lahko ta
cerkvi ob 18. uri; v Črničah ob sredah v cerkvi ob 18. uri; na Ravnah kretnja postane novo znamenje upanja
in zaupanja.
ob sredah ob 18. uri.
Roke pa ne samo
Morda se zbirate še kje in smo izpustili
govorijo, ampak
informacijo.
tudi molijo. RazTaka skupna molitev bo gotovo rodiprostrte roke in
la sadove. Svet se danes prenavlja s
dvignjene roke so
pletenjem nevidnih niti na skritem »v
lahko krik stiske
zemlji«. Šele pozneje bo iz drobnih
ali prošnja, pa tudi
korenin raslo zanesljivo drevo.
čustvo zahvale
ali hvale. Že prvi
kristjani
so
tako
molili
in s tem ponaSEMINAR PRENOVE V DUHU
vljali držo Kristusa na križu. "Če čloMolitveno občestvo Vipava začenja
vek razprostre roke,oblikuje križ," piše
seminar za izlitje Svetega Duha. Vabi na
Tertulijan, zgodnjekrščanski pisatelj in
ponedeljkova srečanja ob 19.30 v
spreobrnjenec iz poganstva. (...)
avditoriju Škofijske gimnazije Vipava:
Razprostrte in dvignjene roke proti nebu
4. februar, uvodna predstavitev semiso znamenje molitve. Molimo lahko tudi z
narja (Pavel Kodelja);
11. februar, Jezus živi (s. Rebeka Kenda); dlanmi, obrnjenimi navzgor. Gre za značilno držo, poznano že v starodavnih časih.
18. februar, Jezus je Odrešenik (Igor
Izraža uboštvo v nas, ustvarjenih bitij, ki
Lovišček);
potrebujemo pomoč nekoga,kije večji in
25. februar, Notranje ozdravljenje
močnejši kakor mi.
(Ciril Čuš);
4. marec, Obhajanje spreobrnjenja
Molitve s sklenjenimi rokami – vsaj tako
(s. Rebeka Kenda);
11. marec, Darovi in karizme –
krst v Svetem Duhu (Janez Cerkovnik);
18. marec, Rast v Duhu
(s. Rebeka Kenda);
25. marec, odgovori na vprašanja.

kaže niso poznali v prvih stoletjih krščanstva. Sklenjene roke izražajo zbranost,
razmišljanje, notranji mir. Otroke radi učimo, naj molijo s sklenjenimi rokami. Tako
jih tudi upodabljamo v molitvi.

(iz knjige: Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli)

