
Bogoslužje:  

 Za konec
GOSTILNE – Med epidemijo pravi oče: »Sin, bili so časi, ko smo lahko v gostilnah še kadili!« 
Sin: »Oče, kaj so to gostilne? No, no, oče, zakaj pa zdaj jokaš?«

Med tednom udeležba z omejenim številom oseb ali družin. 
Obhajilo ali spoved lahko brez najave vsak dan po sveti maši. 

Na nedelje brez udeležbe, samo video prenos in obhajilo.
ponedeljek, 18. 1.,
Marjeta Ogrska,
kneginja

KAMNJE ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
v zahvalo Svetemu Duhu, Kamnje 5a 

ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 19. 1.,
Makarij Aleksandrijski,
opat

VRTOVIN ob 18.30 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Marijo Lozar, p. n. darovalcev

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 20. 1. 
Sebastijan (Boštjan),
mučenec

GOJAČE ob 17.00  (omejena udeležba, avdio prenos)
v zahvalo za življenje, Gojače 8

ob 20.00 večernice na Zoomu

četrtek, 21. 1.,
Neža (Janja),
mučenka

KAMNJE ob 18.00  (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† starše Slokar, Kamnje 15

ob 20.00 večernice na Zoomu
petek, 22. 1.
Lavra Vicuña,
devica

VRTOVIN ob 18.00      (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Jelico in Slavka Čermelja, Vrtovin 89

ob 20.00 večernice na Zoomu
sobota, 23. 1.,
Severijan in Akvila,
zakonca in mučenca

ČRNIČE ob 18.00    (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Pavlo in Darinko Bajec, Skrilje, p. Črniče 67e

od 18.00 do 19.00 svetopisemski maraton na Zoomu
TRETJA
NEDELJA
MED LETOM,
24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof in cerkv. učitelj

ČRNIČE ob 9.00  (brez udeležbe, prenos na YouTube)
za župnijo
Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 11.00 do 12.00
v Črničah od 9.45 do 10.45

od 18.00 do 19.00 svetopisemski maraton na Zoomu

Živčno izčrpanemu bolniku je zdravnik zagotavljal: »Nobe-
ne organske napake nimate. Skrbite, da boste živeli na sve-
žem zraku!« »Oprostite, doktor, imam lep vikend in se veliko 
gibljem na prostem.« »Potem poskusite drugo. Veliko poči-
vajte!« »Vsako leto preživim tri mesece na dopustu. Pozimi 
nekaj tednov v gorah, drugo poleti ob morju.« »Potem se 
poskusite razvedriti. Pojdite večkrat v gledališče!« »Saj sem 
skoraj vsak dan v gledališču. Sem igralec Cardol. Vsak večer 
zabavam na tisoče ljudi, sam pa se ne morem umiriti. Življe-
nje se mi zdi tako težko in žalostno.«

Kaj torej iščeš v življenju? Jezus ju je vprašal: »Kaj iščeta?«
Nekaj sta iskala, kakor iščemo vsi. Sta pa na svetu dve vrsti 

kristjanov. Eni, ki do konca življenja ostanejo pri »Kaj iščeš?« 
in drugi, ki od »kaj« pridejo do »Koga iščeš?« To je življenjski 
lok vere.

Vsak dan v teh časih poslušam po radiu kopico nasvetov, 
kako bolje živeti in preživeti v teh razmerah. Toda vse se 
vrti okoli sebe. Kaj vse je treba pri sebi spremeniti. Saj to 
drži. Spremeniti je treba najprej sebe. Toda past je v besedi 
»sam«. Sam sebe ne moreš. Epidemija je razkrila, kako smo 
zaklenjeni v svoj »jaz« in kako hrepenimo po »nečem«. Tudi 
ta »nekaj«, pa če je še tako duhoven, me ne more izpolniti. 
Če kdaj, je ravno zdaj lakota po Bogu, po obličju. Prav zdaj 

je čas, da pridemo od 
»kaj« do »koga«. Prav 
zdaj, ko je toliko alergije 
na Boga in Cerkev. Prav 
zdaj!

»Ne pripadate sebi, 
saj ste bili odkupljeni za 
visoko ceno.« 

Jezus pa se 
je obrnil, in 
ko je videl, 
da gresta 
za njim, 
jima je 
dejal: »Kaj 
iščeta?« 
Rekla sta 
mu: »Rabi 
(kar pome-
ni učitelj), 
kje sta-
nuješ?« 
Rekel jima 
je: »Pridita 
in bosta 
videla.« 
(Jn 1,38–39)

Odlomki Božje 
besede na 
naslednjo 
nedeljo
Jon 3,1–5.10
1 Kor 7,29–31
Mr 1,14–20

Iz kaj v koga
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SVETOPISEMSKI MARATON
V župniji se bomo pridružili od so-
bote, 23., do petka, 29. januarja. Se 
mi zdi priložnost, ki je v teh časih 
ne smemo zamuditi. Povezala nas 
bo na drugačen način.
Brali bomo vsak večer med 18. in 
19. uro na Zoom povezavi. Na sple-
tni strani kamnje.net/sp-maraton 
že sedaj lahko vpišete na tabelo 
ime ali znak za določen termin. Kdor 
ne more prek računalnika, se lahko 
vpiše v cerkvi na list in pusti kon-
taktno številko, če bo slučajno treba 
preložiti zapolnjen termin.

Po branju bo vsak večer med 19. in 
20. uro pričevanje gostov.
Lahko se pridružite tudi skupnemu 
branju na slovenski ravni in se pri-
javite na www.svetopisemskimara-
ton.si.

VEROUK
ta teden običajno na daljavo, po 
možnostih, naslednji teden pa samo 
svetopisemski maraton.

PRIPRAVA NA ZAKON
Bo v spomladanskem 
roku na daljavo ob dveh 
koncih tedna: 29., 30., 
31. januarja in 5., 6., 

7. februarja, vedno z začetkom ob 
19.30.
Oglasite se osebno ali po spletu: 
skofi ja-koper.si/pnz/vipavska.

PRIPRAVA NA KRST
Do preklica ni skupnih priprav; star-
ši, ki bi želeli krstiti otroka, se ogla-
site za osebno pripravo.

BOGOSLUŽJE
Tudi ta teden po enakem redu z ome-
jeno udeležbo. Vabim še posebej k 
svetemu obhajilu v nedeljo dopoldne 
in med tednom po maši.
Družine z otroki spominjam in spod-
bujam, da ta čas izkoristite za obno-
vo družinske molitve ter domačega 
bogoslužja in pogovora. To bo dra-
gocena dediščina in najučinkovitejše 
zdravilo, da drugače predelamo sti-
ske povezane s sedanjimi omejitva-
mi.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST
se začne v ponedeljek, 18. janu-
arja. Pridružili se bomo pri dnevni 
sveti maši ob evangeljskih besedah: 
»Ostanite v moji ljubezni: obrodili 
boste obilo sadu.«

Ne pripadam več sebi. O, koliko 
laže je živeti, ko to odkriješ. Ko za-
ljubljenca še iščeta drug drugega, 
jima ni težko spreminjati sebe. To 
velja tudi za kristjana. Tako je na 
poti za Kristusom. Zaljubljenost je 
samo na začetku. Potem pride preiz-
kušnja in po njej tisto drugo iskanje 
drugega. 

Si za velik izziv? To ni le lepa misel. 
Bi se pridružil vsem tistim, ki so po 
»kaj« začeli iskati »koga«? To so po-
čeli prvi kristjani.

župnik

NAROČNINE
V tem tednu poskušajte porav-
nati ali vsaj sporočiti, da ostaja-
te naročniki na Ognjišče in druge 
krščanske tiskovine. Odslej bo 
Ognjišče v obeh župnijah prihajalo 
po pošti na dom.

ORATORIJ 2021
Animatorji so določili, 
da bo letošnji orato-
rij v Kamnjah od 28. 
6. do 2.7., da lahko  
starši računate na 
termin.

Upajmo na najboljše, da se bomo 
lahko spet sproščeno družili in od-
krivali duhovno bogastvo. Letos ob 
mladem fantu, Carlu Acutisu, ki je 
bil pred kratkim razglašen za sve-
tnika.

KOLEDNIKI
iz Črnič ste ta teden zbrali 143,47. 
Otroci zbirate tudi prispevke za 
posvojenki na daljavo.

HVALA
za vaše darove. Za cerkev Ka-
mnjah ste v tem tednu darovali 
145,50 evra in 200 evrov za obno-
vo v župnijskem domu, v Črničah 
za cerkev 83,47. Hvala za vaše do-
brote in za darovano bero.

»Domača naloga« v tem tednu:
Za ogrevanje v tem tednu 
v Svetem pismu preberem 
eno od 72 knjig.

Iz katehez 
papeža Frančiška

V težkih trenutkih 
hvalimo Gospoda
Jezus zatem slavi Očeta, 
ker ima najrajši male. To 
on sam doživi, ko oznanja po vaseh: 
»razumni« in »modri« ostajajo nezau-
pljivi in zaprti, so preračunljivi, med-
tem ko se »mali« odprejo in sprejmejo 
sporočilo. To ne more biti drugega kot 
Očetova volja, in Jezus se tega raz-
veseli. Tudi mi se moramo veseliti in 
slaviti Boga, ker ponižne in preproste 
osebe sprejmejo evangelij. 
Ko jaz vidim te preproste ljudi, te po-
nižne ljudi, ki se podajo na romanje, 
ki molijo, pojejo, slavijo, ljudje, ki jim 
morda manjkajo mnoge stvari, a po-
nižnost jih vodi v hvaljenje Boga … V 
prihodnosti sveta in v upanju Cerkve 
so vedno »mali«: tisti, ki Bogu Očetu 
prepoznavajo kot bratje.
Torej, v trenutku navideznega neu-
speha, kjer je vse temno, Jezus moli 
k Očetu s hvaljenjem. Njegova moli-
tev vodi tudi nas, bralce evangelija, 
da na drugačen način presojamo svo-
je osebne neuspehe, da na drugačen 
način presojamo situacije, v katerih 
ne vidimo jasno Božje navzočnosti in 
njegovega delovanja, ko se zdi, da je 
zlo prevladalo in ni načina, da bi se ga 
zaustavilo. 
Jezus, ki je zelo priporočal tudi mo-
litev prošnje, ravno v trenutku, ko bi 
imel razlog, da Očeta prosi za pojasni-
lo, ga raje hvali. Zdi se protislovje, a 
ravno tukaj je resnica.

kateheza o molitvi, 
13. januarja 2021


