
REDKOST – Dve dekleti se sprehajata po gozdu. Sredi steze sedi debela krastača in zakvaka: »Poljubi me, sem 
začaran milijonar.« Ena od deklet se skloni, pobere krastačo in jo spravi v torbico. Prijateljica jo začudeno vpraša: 
»Ja zakaj pa krastači nisi dala poljuba?« »Ah veš, milijonarjev je veliko. Krastača, ki govori, je pa redkost.«

Bogoslužje:

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

 Za konec

ponedeljek, 24. 2.,
Matija,
apostol

GOJAČE ob 17.30
za † Lenarta Čermelja, p. n. Gojače 36

torek, 25. 2.,
Valburga,
opatinja

ČRNIČE ob 17.30
za † Zorko in †† starše Brankovič, p. n. Črniče 24

++ sreda, 26. 2. 
pepelnica,
Aleksander (Branko),
škof

ČRNIČE ob 18.00      PEPELJENJE
za vse †† Rebek, Malovše 12
po namenu darovalcev
KAMNJE ob 19.00     PEPELJENJE
za †† starše Bajc, Vrtovin 25a   

četrtek, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

RAVNE ob 17.30
za vse †† , p. n. darovalcev
v Črničah ni večerne adoracije

+ petek, 28. 2.,
Hilarij,
opat

ČRNIČE ob 17.30
za †† Miloša in Darinko Kosovel, p. n. Hedvike

sobota, 29. 2.,
Prestopni dan
Antonija Firenška,
vdova

SKRILJE ob 8.00
za †† Saksida, 
Skrilje 1

ČRNIČE ob 17.30
za †† Leopolda in Evgenijo 
Lojk, p. n. Črniče 25

PRVA
POSTNA
NEDELJA, 1. 3.,
Onezim,
škof in mučenec

SKRILJE ob 7.30    
za †† starše in † Antona Čermelja, Skrilje 7
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† starše Ušaj in Mohorčič, p. n. Črniče 56
KAMNJE ob 10.30
za † Franca Batagelja, Potoče 35, 1. obl.

++  - strogi post
+    - zdržek mesnih jedi

V Svetem pismu najdemo veliko naročil, naj ohranimo spo-
min na vse, kar je Bog storil za nas, in naj živimo iz hvaležnosti 
za to. Da pa ne bi ohranjali starih zamer ali »pogrevali« minulih 
napak, moramo spomin očistiti maščevalnosti ali celo sovraštva. 
Zato moramo v spominu ohranjati vse, kar je lepo in dobro, da 
nam bo tudi v prihodnosti dajalo poguma in poleta. »Spominjaj-
te se čudovitih del, ki jih je (Gospod) storil, njegovih znamenj in 
sodb njegovih ust« (Ps 105,5). Vsaka sveta maša je spominsko 
obhajanje Jezusove življenjske daritve, s katero izpolnjujemo 
njegovo naročilo: »To delajte v moj spomin.« Bog nas je obdaril 
s spominom, da bi iz preteklosti živeli za prihodnost in ohranjali 
živo zavest, kdo smo, za kaj vse moramo biti hvaležni Bogu in 
katerim zavezam in obljubam moramo ostati zvesti. (***)

Odgovornost za skupno dobro je del našega domoljubja. Z iz-
razom domoljubje označujemo dejavno ljubezen do domovine. 
To ni samo čustvena navezanost na našo preteklost in njena 
izročila. Sicer je lepo, če radi prepevamo narodne pesmi, obi-
skujemo lepote naše dežele in se ponosno trkamo na prsi zaradi 
vsega, s čimer se kot državljani Slovenije lahko pohvalimo. A to 
še zdaleč ni dovolj, saj domoljubje zahteva veliko več.

Najprej moramo zavrniti očitek nacionalizma. O nacionalizmu 
lahko govorimo le, če kdo ošabno in podcenjevalno prezira pri-
padnike drugih narodov, česar pa domoljuben človek ne dela. 
Še manj smemo blatiti domoljubje kot fašizem. Pravico imamo, 
da terjamo spoštovanje zase in za svoj narod, in dolžnost, da 

to, kar pričakujemo, da drugi 
storijo nam, storimo tudi mi 
drugim (prim. Mt 7,12). Do-
moljubna čustva so častna, in 
kdor ne spoštuje sebe in svo-
jega naroda, tudi drugih ne bo 
znal prav spoštovati. 

vaši škofje

Iz pastirskega pisma slovenskih škofov

Kajti 
povem 
vam: 
Če vaša 
pravič-
nost ne 
bo večja 
kakor 
pravič-
nost 
pismo-
ukov in 
farize-
jev, ne 
pridete v 
nebeško 
kralje-
stvo.
(Mt 5,20)

16. februarja 2020

št. 7-8/20

šesta in sedma nedelja med letomm

Odlomki na 
naslednjo 
nedeljo:
3 Mz 19,1–2.17–18
1 Kor 3,16–23
Mt 5,38–48



NADOMEŠČANJE
V času, ko sem zdoma, se obrnite na 
g. Joška Tomažiča v Šempasu 041 
636 260 ali brate kapucine v Križu 
041 233 726.
Nedeljske maše bodo opravili bratje 
kapucini. Na pepelnico bo v Črničah 
maševal p. Marjan Potočnik, v Ka-
mnjah pa g. Jože Ličen.

VEROUK
V tem 
tednu so 
zimske 
počitnice in 
verouka ni.
V tednu po 23. februarju je pepelnica. 
Birmanci in prvoobhajanci ter drugi 
razredi, ki imate za kateheta župnika, 
nimate verouka. Pridite pa na pepel-
nično sredo k obredu pepeljenja. Še 
posebej to velja za birmance.

PEPELNICA
je simboličen zače-
tek postnega časa. 
Pridite k pepelje-
nju, ki je bogoslužni 
simbolični začetek 
posta. Prosimo, da 
se ne bi le sami tru-
dili z vajami, ampak 
bi dovolili, da nas v 
spokornosti prena-
vlja Sveti Duh. Na pepelnico je tudi 
strogi post, ne samo zdržek od me-
snih jedi. 
Ko se boste postavili v vrsto za pepe-
ljenje, vzemite s seboj košček raz-
bite posode (zadaj v škatli ali prine-
site od doma), po pepeljenju stopite 
naprej in postavite košček na pripra-
vljeni križ. Dajmo Bogu na voljo našo 
razbitost in vse tisto, česar sami ne 
moremo več popraviti.

SREČANJE ANIMATORJEV ORATORIJA
bo v soboto, 29. 2., dopoldne Vipavi. 
To je pomembno srečanje, predstavi-
tev zgodbe, poudarkov, delavnic … in 
druženje. Povej naprej. Starši, raču-
najte na oratorij od 29. 6 do 3. 7.

STARŠI BIRMANCEV
Srečanje za starše birmancev bo v 
torek in sredo, 3. in 4. marca. V torek 
v Kamnjah, v sredo v Črničah. Kdor 
ne more v svoji župniji, lahko pride v 
drugi.

DAROVI OTROK OB MIKLAVŽU
so šele v tem vikendu dobili prevoz 
čez mejo in jih bodo deležni otroci, ki 
živijo brez staršev v skupnosti Mari-
jina vas in ranjena družina v Medžu-
gorju. Sestre se vam zahvaljujejo za 
vaše darove.

NABIRKE
Nabirka vsako tretjo nedeljo bo še 
naprej v Črničah za nova okna. V Ka-
mnjah po sklepu župnijskega in go-
spodarskega sveta še naprej vsako 
tretjo nedeljo namensko zbiramo za 
novo ozvočenje.

GLAVA OZNANIL
Hvala za vaše predloge. So »v hla-
dilniku«, zaradi časovne stiske še 
nismo izbrali nove, tako da lahko še 
kdo pošlje.

SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
od 17.2. do 1. 3. hiš. št. 28–52a

SVETOPISEMSKI SEMINAR ZA USPO-
SABLJANJE VODITELJEV SKUPIN
Prijave še v februarju, prijave, info.: 
marko.ipavec@svetopismo.si
Teme: Če nas Bog ljubi, zakaj trpi-
mo?; Kaj so srčne /duhovne rane in 
kako jih lahko pozdravimo? ... Več na 
spletni strani.

ponedeljek, 17. 2.,
Sedem ustanoviteljev 
reda servitov

GOJAČE ob 17.30
za † Milko Rebek, Gojače 45

torek, 18. 2.,
Janez Peter Neel;
mučenec

ČRNIČE ob 17.30
za † Miloša Kosovela, 30. dan

sreda, 19. 2. 
Konrad iz Piacenze,
spokornik

MALOVŠE ob 17.30
za † Cvetko Grgič, Malovše

četrtek, 20. 2.,
Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

RAVNE ob 17.30
za vse †† Košuta, p. n. Ravne 9
ni večerne adoracije

petek, 21. 2.,
Irena Rimska (Mira),
devica

ČRNIČE ob 17.30
za †† nečakinjo Karmen, p. n. Žigon, Črniče 3a 

sobota, 22. 2.,
Sedež 
apostola Petra

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Hvalič, p. n. Črniče 1b

SEDMA
NEDELJA
MED LETOM, 23. 2.,
Polikarp,
škof in mučenec

ni jutranje maše v Kamnjah

ČRNIČE ob 9.00
za †† Marijo in Alojza Korona, p. n. Črniče 4
po namenu darovalcev
KAMNJE ob 10.30     
za † Sonjo Gerželj, Vrtovin 2
na Gori blagrov: za župnijo

Pred nami je:
• sobota, 29. 2., srečanje animatorjev oratorija v Vipavi;
• sobota, 14. 3., srečanje strežnikov v Vipavi;
• nedelja, 15. 3., začetek tedna družine; križev pot na Svetega Pavla;
• sobota, 21. 3., ženski in moški večer v Kamnjah, gosta Andrej in Verena Perko;
• nedelja, 22. 3., praznovanje sv. Jožefa in češčenje v Kamnjah; izbira članov ŽPS.

Bogoslužje:


