
Bogoslužje:  

 Za konec
PREGLED – Prašič gre k vedeževalki in vpraša: »Kaj vidite v moji prihodnosti?«  
Vedeževalka: »Samo dobre stvari – pršut, salame, klobase in zrezke.«

Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo PCT. otroci in dijaki 
nad 12 let samo list o samotestiranju. Uporabljajmo maske in poskrbimo za razdaljo.

ponedeljek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 19.00                   svetopisemski maraton vsak dan
v zahvalo Materi Božji, Kamnje 6a                 od 17.30 do 18.30

na zoom in avdio povezavi

torek, 25. 1.,
Spreobrnitev apostola Pavla
sklep tedna molitve 
za edinost kristjanov

VRTOVIN ob 19.00
za † Mira Črmelja, Vrtovin 95, 8. dan 
v Šempetru: 
v čast Materi Božji za zdravje, p. n. Vrtovin 98

sreda, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

MALOVŠE ob 19.00
za † Cveto Grgič, Malovše 17

četrtek 27. 1.,
Angela Merici,
devica

KAMNJE ob 19.00
za †† Slokar, Kamnje 15

petek, 28. 1.,
Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 19.00
za † Katjo Bovcon, p. n. Gojače 3c
v Šempetru: 
za ††  prijateljici Jožico in Fani, p. n. Črniče 27a

sobota, 29. 1.,
Valerij,
škof

SKRILJE ob 8.00
za † Jožeta Bizjaka, Skrilje  31, 8. dan

ni večernic na zoomu

ČETRTA NEDELJA 
MED LETOM, 
30. 1.,
Martina,
mučenka

KAMNJE ob 7.30
za ††  Slavko in Rada Gerželja, Vrtovin 73
ČRNIČE ob 9.00
za † Draga Krkoča, in vse †† iz družine, p. n. Malovše 32
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30

V soboto 
je po svoji 
navadi šel 
v shodnico. 
Vstal je, da 
bi bral, in 
podali so 
mu zvitek 
preroka 
Izaija. Od-
vil je zvitek 
in našel 
mesto, 
kjer je bilo 
zapisano: 
»Duh Go-
spodov je 
nad menoj, 
ker me je 
mazilil, da 
prinesem 
blagovest 
ubogim.« 
Lk 4,16–18

Škofova beseda ob prazniku Božje besede 
in sinodalni poti

Odlomki Božje 
besede 
na naslednjo 
nedeljo
Jer 1,4-5.17–19
1 Kor 12,31–
13,13
Lk 4,21–30

V sedanjem času nas privlačita in strašita dva silovita in čudovita 
izbruha: prvi je osupljiv izbruh ognjenika na otoku La Palma, ki izliva 
gorečo in žarečo reko tekoče magme, drugi pa veličasten izbruh 
papeža Frančiška, ki kot goreča peč (Sir 48,1) zažiga in razpihuje 
sinodalni pohod sinode na vse štiri vetrove širnega sveta. Njegova 
beseda se dviga kakor sonce, ki »vzhaja na eni strani in zahaja na 
drugi strani in se nič ne odtegne njegovemu žaru« (Ps 19,7).
Na čelo sinodalnega pohoda je postavil tri strumne praporščake: 
vzajemno poslušanje, vzajemno delovanje, vzajemno poslanstvo. 
In Božja beseda današnje nedelje, vsa tri branja, nas na vso moč 
poganja ravno za navedenimi tremi zastavonosci. Kakor pravi 
zaročenka v Visoki pesmi: »V vinski hram me pelje in njegov prapor 
nad menoj je ljubezen!« (Vp 2,4). »Hiša Jakobova, pridite! Hodimo v 
luči Gospodovi!« (Iz 2,5)
Vzajemno poslušanje: »Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena h 
knjigi postave.« (Neh 8,3) Mojzes začenja svoje poročilo o desetih 
zapovedih z besedami: »Poslušaj, Izrael!« (5 Mz 5,1) Božja modrost 
vabi v Knjigi pregovorov: »Zdaj torej, sinovi, poslušajte me, blagor 
njim, ki se držijo mojih potov!«(Prg 8,32) Veličastna je prošnja kralja 
Salomona: »Daj torej svojemu služabniku poslušno srce!« (1 Kr 3,9)
Priliko o sejalcu Gospod končuje z besedami: »Kdor ima ušesa za 
poslušanje, naj posluša!« (Mr 4,9) Za vzajemen pogovor in posluh 
imamo zlasti sedem duhovnih del usmiljenja: »Ti pa, sin človekov, 
poslušaj, kar ti govorim!« (Ezk 2,1–8; 33,1–20)

Vzajemno delovanje: »Če en ud 
trpi, trpijo z njim vsi udje, če je 
en ud v časti, se z njim veselijo 
vsi udje!« (1 Kor 12,26) Vsi smo 
na isti barki … »Ne potrebujejo 
zdravnika zdravi, ampak bolni 
… Nisem namreč prišel klicat 
pravičnih, ampak grešnike!« (Mt 
9,12–13) »Kdo izmed vas, ki ima 
sto ovac in eno izmed njih izgubi, 
ne pusti devetindevetdesetih v 
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MINI MARATON V ŽUPNIJI
Te dni se dobimo na zoom povezavi 
vsak dan med 17.30 in 18.30. Kdor 
more. Lahko se še zapišete, kjer je 
prosto, za branje. Začeli smo s knji-
go Apostolskih del. Nadaljujemo s Pi-
smom Rimljanom.
Sledite lahko po zoomu 
ali samo zvočno po avdio 
povezavi. Oboje je na žu-
pnijski strani.
24 ur na dan neprekinje-
no pa poteka vsesloven-
sko branje z geslom Vse 
delam novo. Spremljate lahko na You-
Tube kanalu. 

VEROUKA
ob običajnih urah v tem tednu ni. So-
delujemo pri mini svetopisemskem 
maratonu. Pridružite se tudi druži-
ne otrok, ki ste pri verouku. Kdor ne 
želi brati, je lahko tudi samo zraven. 
Glavno je, da skupaj beremo.
  
RAZLAGA SVETE MAŠE
Skupina navdušenih je pripravila do-
bro razlago svete maše. Povezava je 
na spletni strani. Vabim na duhovno 
pot.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste v Čr-
ničah darovali 152,49, v Kamnjah 
234,20.

puščavi in ne gre za izgubljeno, dokler 
je ne najde?« (Lk 15,4) »Še druge 
ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi 
tiste moram pripeljati!« (Jn 10,16) 
Za vzajemno delovanje imamo zlasti 
sedem telesnih del usmiljenja: »Kar ste 
storili kateremu izmed mojih najmanjših 
bratov, ste meni storili!« (Mt 25,31–46)
Vzajemno poslanstvo: »Poslal me je, 
naj oznanim jetnikom prostost … in leto 
Gospodove milosti!« (Lk 1,18–19) Imamo 
trojno poslanstvo Cerkve: »Dana mi je 
vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite 
torej in naredite vse narode za moje 
učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina 
in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati 
vse, karkoli sem vam zapovedal! In 
glejte: jaz sem z vami vse dni do konca 
sveta!« (Mt 28,18–20). »Zdaj pa ostaja 
vera in upanje in ljubezen, to troje; 
največja med temi pa je ljubezen« (1 
Kor 13,13) »Tako naj svet vaša luč pred 
ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela 
in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih!« 
(Mt 5,16)
Na naš sinodalni pohod nam na nedeljo 
Božje besede daje lepo popotnico tudi 
prerok Ozej: »Vzemite besede s seboj in 
vrnite se h Gospodu. Recite mu: Odpusti 
vso krivdo, sprejmi dobrohotnost in 
bomo junce nadomestili s svojimi 
ustnicami!« (Oz 14,3) Kakor poje 
psalmist: »Gospod, odpri moje ustnice 
in moja usta bodo oznanjevala tvojo 
hvalo.« (Ps 51,17) Naj tudi k vsakemu 
izmed nas prileti seraf z žarečim ogljem 
in se dotakne naših ustnic: »Glej, to se 
je dotaknilo tvojih ustnic: tvoja krivda 
je izbrisana, tvoj greh je odpuščen!« (Iz 
6,6–7) Amen.

dr. Jurij Bizjak, koprski škof

»Domača naloga« 
Doma postavim Sveto pismo na vidno 
mesto in ga vsak dan vzamem v roke.

Kaj pa jezik, ki ga uporablja duhovnik? 
Ali še kje drugje v svojem življenju 
kaj obhajate, koga povabite pod svojo 
streho, ali pa se na kaj dobrotljivo in 
milostno ozirate? Kako pogosto se po-
čutite potopljene v nebeške skrivnosti?

Zakaj Cerkev ne poenostavi svojega je-
zika in ne »stopi v korak s časom«? Za-
kaj papež in škofje ne govorijo našega 
jezika? Zakaj Cerkev 
vztraja pri govorjenju 
na svoj način? Zakaj 
uporabljamo izraze, 
ki jih ne razumemo 
in potrebujejo toliko 
razlage? Zakaj upora-
bljamo simbole, ki so 
videti "za časom"?

Na kratko, ker gre za dogajanje, ki je 
drugačno od tega, ki ga poznamo iz 
vsakdanjega sveta in za stvari, ki so 
mnogo globlje od sproščenega klepeta 
z znancem.

Izrazi, ki jih Cerkev uporablja pri maši, 
imajo za seboj bogato simboliko in po-
mene, ki jih ni mogoče preprosto pove-
dati z bolj "vsakdanjimi" besedami. To 
res pomeni, da nekatere stvari sprva 
zvenijo nenavadno ali starinsko, a če 
si vzamemo nekaj časa, da spoznamo 
ozadje in pomen različnih izrazov, bo 
sveta maša zaživela na nov, globlji in 
zelo življenjski način. In počasi bomo 
začeli odkrivati, kako močan vpliv ima 
lahko na nas in kako konkretno nam 
lahko pomaga spremeniti življenje.

(iz programa »spremenjeni)

VEČ KOT SE VIDI …
Pot odrivanja svete maše po pro-
gramu »spremenjeni«

V nekem inter-
vjuju je televi-
zijski voditelj 
prosil neko sodobno pesmico naj se 
predstavi. Ta je odgovorila: »Berite 
moje pesmi. To sem jaz.« Voditelj je 
pričakoval njeno razlago. Na podo-
ben način hočemo tudi mi spoznati 
Boga. Tako, da bi nam on vse razlo-
žil. On pa nam odgovarja: Beri me. 
Živi z mano. Boga spoznavam, ko 
pustim, da me popelje v skrivnost. 
Maša je veliko več kot se vidi.

* * *

Če bi rekel: »Gospod z vami,« ka-
kšen bi bil vaš spontan odgovor?
»In s tvojim duhom,« kajne?

Za katoličane je to avtomatski odziv, 
podobno kot amen na koncu ali križ 
na začetku molitve. Bi morda moral 
biti več kot to? Koliko stvari, ki jih 
naredimo pri maši, je za nas postalo 
le navada?

Vsakič, ko vstopimo v cerkev, se 
blagoslovimo z blagoslovljeno vodo. 
Kako pogosto v tistem trenutku pre-
mišljujemo o daru svojega krsta? 
Nato nadaljujemo proti klopi, kjer 
pred vstopom pokleknemo. Se na 
koleno spustimo iz ponižnosti in ča-
ščenja ali zgolj iz navade? Zakaj le 
na eno koleno in ne na obe? Med be-
sednim bogoslužjem sedimo ob pr-
vem in drugem berilu, a vstanemo 
med evangelijem. Zakaj? Klečimo 
med Evharistično molitvijo, a stoji-
mo med molitvijo Oče naš. Ali obsta-
ja nek smisel za vsem tem, ali nas 
Cerkev skuša le razgibati?


