
Bogoslužje:  

 Za konec
KRAJA – Star zakonski par se sprehaja po parku. Žena se ustavi: »Poglej tisto klop! Tam si mi 
prvič ukradel poljub!« »Seveda se spomnim. Zaradi te tatvine sem še danes v zaporu!«

ponedeljek, 23. 1.,
Henrik Suzo,
dominikanec

Vsak dan pol ure pred delavniško sveto mašo branje Svetega pisma.
Branju se lahko pridružite tudi v učilnici popoldne ob objavljenih urah.
BATUJE ob 18.30 
za † Bernardo Koron, Batuje 19
v Šempetru: 
za † Vojka Markočiča, Batuje 2a

torek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof, cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.30    v VRTOVINU molitvena skupina po maši
za †† Marijo in Alojza Nevredna, Vrtovin 114
v Šempetru: za  †† Starše Cigoj, Vrtovin 9
na Brjah: za †† Rupnik, Selo 72

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

SKRILJE ob 18.30    v ČRNIČAH molitvena skupina ob 18.30
za † Stojana Kravosa, Skrilje 35, 8. dan
SELO ob 18.30 (Jože Ličen)
za † Ivana Maitija, Selo 69, sestra Valerija
v Šempetru: 
za †† Magdo in Jožeta Kalina, Skrilje, p. n. darovalca

četrtek 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

KAMNJE ob 18.30       v SELU molitev večernic ob 18.30
za † Milana Kugoniča, Potoče 18
v Šempetru: 
za †† starše in sorodnike Batagelj, Kamnje 2a

petek, 27. 1.,
Angela Merici,
devica

ČRNIČE ob 18.30    pred mašo možnost za sveto spoved
za †† Alojza in Marka Ipavca, p. n. Črniče 9
v Šempetru: 
v zahvalo za življenje, p. n. Črniče

sobota, 28. 1.,
Tomaž Akvinski,
duhovnik, cerkveni učitelj

SELO ob 18.00
za † Dušana Pirjevca, Selo 28d, 8. dan
v Šempetru: 
za zdravje, Selo 65

ČETRTA NEDELJA 
MED LETOM, 29. 1.,
Boleslava Lament,
redovnica

BATUJE ob 8.00
za župnijo
KAMNJE ob 9.30 
za †† starše Možina in Črmelj, Potoče 24 
ČRNIČE ob 11.00
za † Marjana Remca in † Jožeta Lemuta, p. n. Ravne
v Šempetru: 
za † Edvarda Brankoviča in vse †† iz družine, Črniče 24
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prvič ukradel poljub!« »Seveda se spomnim. Zaradi te tatvine sem še danes v zaporu!«

Navadni delavci

Odlomki 
Božje besede
na naslednjo 
nedeljo:
1.berilo:
Sof 2,3; 3,12–13
2. berilo:
1 Kor 1,26–31
evangelij:
Mt 5,1–12

Če pogledamo, kje je Jezus začel oznanjati, odkrijemo, da je 
začel na območjih, ki so takrat veljala za »temna«. Prvo berilo 
in evangelij nam govorita ravno o tistih, ki so bili »v deželi 
smrtne sence«. To so prebivalci »dežele Zábulonova in dežele 
Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganske Galileje« 
(glej Mt 4,15-16; Is 8,23-9,1). Poganska Galileja: dežela, kjer je 
Jezus začel oznanjati, se je imenovala tako, ker so tam prebivali 
različni pogani in je bila mešanica ljudstev, jezikov in kultur. 
Tam je bila pot k morju, ki je predstavljala križišče. Tam so živeli 
ribiči, trgovci in tujci: ni bilo jasno, kje se nahaja verska čistost 
izvoljenega ljudstva. Pa vendar je Jezus začel ravno tam: ne v 
atriju templja v Jeruzalemu, ampak na drugem koncu dežele, v 
poganski Galileji, v obmejnem kraju, začel je na periferiji.
V tem lahko vidimo sporočilo: Beseda, ki rešuje, ne gre iskat 
na zaščitene, sterilizirane in varne kraje. Prihaja v naše zagate, 
v naše temine. Kakor takrat tudi danes Bog želi obiskati te 
kraje, kamor mislimo, da ne prihaja. Kolikokrat smo mi tisti, 
ki mu zapremo vrata in raje skrijemo svoje zmešnjave, svoje 
senčnosti in dvojnosti. Zapečatimo jih vase, medtem ko gremo 
h Gospodu s kakšno formalno molitvijo, pri tem pa zelo pazimo, 
da nas njegova resnica ne bi pretresla v notranjosti, kar je skrita 
hinavščina. Jezus pa, pravi danes evangelij, »je hodil po vsej 
Galileji, oznanjal evangelij in ozdravljal vsakovrstne bolezni« 

(Mt 4,23): prehodil je vso tisto 
raznovrstno in raznoliko deželo. 
Enako se ne boji raziskati 
naših src, naših najtrpkejših 
in najtežjih krajev. On ve, da 
nas samo njegovo odpuščanje 
ozdravlja, samo njegova 
navzočnost nas spreminja, samo 
njegova Beseda nas prenavlja. 
Njemu, ki je prehodil pot k 
morju, odprimo svoje mučne 

In ko je 
šel od tam 
naprej, je 
zagledal dva 
druga brata: 
Jakoba, 
Zebedejeve-
ga sina, in 
njegovega 
brata Jane-
za, ki sta s 
svojim oče-
tom Zebede-
jem v čolnu 
popravljala 
mreže. Po-
klical ju je 
in ona dva 
sta takoj 
pustila čoln 
in očeta ter 
šla za njim. 
Mt 4,21–22.

tretja nedelja med letom
22. januarja, 4/23



SVETOPISEMSKI 
MINI MARATON
Od 21. do 26. ja-
nuarja po vsej 
Sloveniji pote-
ka Svetopisemski 
maraton. Lahko se 
pridružite na po-
vezavi na spletni 
strani.
Že 15. leto se ves 

teden po različnih krajih bere Sveto pi-
smo. Tako spletamo neprekinjeno ve-
rigo branja Božje besede. 

TUDI V NAŠIH ŽUPNIJAH BOMO BRALI:
pri urah verouka in pol ure pred teden-
skimi mašami. 
Na spodaj objavljene ure pridete lahko 
kadar koli in kdor koli. Lahko samo sle-
dite, lahko pa se pridružite branju. Ne 
samo veroučenci, tudi starši in župlja-
ni ste vabljeni, da se nam pridružite, 
da bomo skupaj brali veselo novico. 
Pol ure pred mašo: v vsaki cerkvi naj 
nekdo poskrbi, da začnete. 

Navodila, kako bomo brali: beremo od 
naslova do naslova, naslovov se ne bere.
Če imate svoje Sveto pismo, ga pri-
nesete, na voljo bodo pa 
tudi župnijska.
Le pogum, vstani! Tudi 
ti vstani in pridi! Širi do-
bro voljo, polepšaj dan, 
oznanjaj veselo novico!

MOLITEV ZA EDINOST
med kristjani, teden molitve se skle-
ne v sredo, na praznik spreobrnjenja 
apostola Pavla.

ŠE ENA MOLITVENA 
SKUPINA – MOLITEV VEČERNIC
V naši cerkvi v tabernaklju je vedno 
navzoč Jezus pod podobo kruha. Da bi 
pa od sobote do sobote ne bival sam, 
vabim ljudi dobre volje v molitveno 
skupino. Srečevali bi se ob četrtkih ob 
18.30 v cerkvi v Selu. Prideš, ko čutiš 
in ti je omogočeno. Molitev večernic 
in rožni venec božjega usmiljenja.
Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani 
v mojem imenu, tam sem sredi med 
njimi (Mt 18,15–20). Lepo vabljeni!

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA
V ponedeljek po maši. Še pri tem tre-
tjem srečanju se lahko pridružite in 
stopite na pot do 15. srečanja.

STARŠI BIRMANCEV
Starši birmancev, letošnji 7. in 8. ra-
zred, računajte na srečanje v pone-
deljek, 30. januarja ob 19.30. Dobili 
se bomo iz vseh treh župnij skupaj in 
se dogovorili za pot.

DELAVNICE 
MOLITVE IN ŽIVLJENJA ZA MOŠKE
To soboto, 28. januarja, bo v kapucin-
skem samostanu v Vipavskem Križu 
uvodno srečanje Delavnic molitve in življe-
nja (DMŽ) za moške. Začetek ob 19.30. 

poti, ki jih nosimo v sebi in jih nočemo 
videti ali pa jih skrivamo; pustimo, da 
v nas vstopi njegova Beseda, ki je 
»živa, učinkovita in razločuje čustva 
in misli srca« (glej Heb 4,12).
Komu je oznanjal Jezus? Evangelij 
pravi: »Ko je hodil ob Galilejskem je-
zeru, je zagledal dva brata […], ki sta 
metala mrežo v jezero; bila sta na-
mreč ribiča. Rekel jima je: 'Hodíta za 
menoj in narédil vaju bom za ribiča 
ljudi'« (Mt 4,18-19). 
Prva naslovnika klica sta bila ribiča: 
ne skrbno izbrani sposobneži ali po-
božni možje, ki so v templju molili, 
temveč navadni delavci.          

papež Frančišek, 26. 1. 2020

SKRITI PRIJATELJI MOLIVCI
prvoobhajancev, hvala, da ste se 
odzvali. V župniji Kamnje še nekaj  
prvoobhajancev čaka na molivca.

SKUPINA KRŠČANSKIH MOŽ
Zopet se dobimo to soboto, ob 20. 
uri v Kamnjah. Pridruži se.

PRIPRAVA NA ZAKON
V petek, 10. februarja, ob 19. uri se 
začne v Šturjah spomladanska pri-
prava zakon. 
Prijave marko.sabotic@gmail.com; 

051 677 727. 
Priprava v dveh 
vikendih ob 
večerih. Mladi 
pari, pogum!

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V petek od 15. ure dalje bom pred-
vidoma začel blagoslavljati domo-
ve v Batujah. Nadaljeval bom še v 
soboto dopoldne. Vsi, ki sem vas v 
Selu pomotoma izpustil ali se nismo 
dobili in želite obisk, kar sporočite, 
da se dogovorimo.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Za romanje k sv. p. Piju in v Puglio 
so mesta že izpolnjena, lahko se za-
pišete na čakalno listo.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za žu-
pnijo darovali v Kamnjah 252 evrov, 
100  za cerkev in 50 za ogrevanje, 
40 dodatno namesto cvetja; v Črni-
čah 212 in 50 za cerkev, v Batujah 
skupaj z večerno v Selu 231 evrov. 
V Selu in Batujah zbiramo posebej 
darove za obnovo zvonikov, v Selu 
oddajte Mariji Maiti. Občasno bomo 
objavljali, koliko je zbrano. 

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu pokojnega Stojana Kravosa 
ste namesto cvetja za zvonjenje v Skri-
ljah zbrali in darovali 1.003 evrov. Hvala 
svojcem in vsem darovalcem.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA
V Črničah ste koledniki obiskali domove 
in v misijone že poslali 1.035,85 evrov. 
Pohvala vsem kolednikom v vseh vaseh, 
kjer ste sodelovali in šli na pot.

RAZPORED BRANJA
po učilnicah:
• Ponedeljek, od 17.00 do 18.00 

v Kamnjah (župnišče);
• torek, od 14.00 in od 15.15 do 16.00 

v Selu (gasilski dom)
• torek, od 14.30 do 15.15 

v Batujah (župnišče)
• torek, od 16.00 in od 

17.00 do 18.00 v Kamnjah 
(župnišče);

• v sredo, od 15.30 do 16.30 
v Kamnjah (župnišče);

• v sredo, od 17.30 do 18.30 
v Kamnjah (župnišče);

• v sredo, od 17.00 do 18.10 
v Črničah (župnišče);

• v četrtek, od 14.30 do 15.15 
in od 15.30 do 17.10 
v Črničah (župnišče);

• v četrtek, od 16.30 do 17.30 
v Kamnjah (župnišče).

(s skupinami 1. in 2. razreda ne bomo brali)

Brali bomo Prvo Mojzesovo knjigo.
Lahko se doma v družini odločite in ta 
teden skupaj preberete to prvo staro-
zavezno knjigo.


