
Bogoslužje:  

 Za konec
IGRALKA – Mali Tonček vpraša staro mamo, ki je prišla k njim za nekaj dni. »Babica, ali s ti res 
igralka?« »Zakaj to sprašuješ?« »Veš, ata je rekel: 'ko bo prišla babica, bo spet teater.'«

ponedeljek, 30. 1.,
Martina,
mučenka

KAMNJE ob 14.00     
pogrebna za † Pavlo Rustja, Potoče 55
BATUJE ob 18.30    po maši delavnice molitve in življenja
za †† Franca in Frančiško Koron, p. n. Batuje 72

torek, 31. 1.,
Janez Bosko,
duhovik

VRTOVIN ob 18.30    od 18.10 spoved, po maši češčenjei
za † Mirana Peršolja, Vrtovin 22c
KAMNJE ob 18.30 (Božo Rustja)
za † Vido Lozar, 30. dan in za † Ivana Rustja

sreda, 1. 2.,
Brigita Irska,
opatinja

SKRILJE ob 18.30    od 18.10 spoved, po maši češčenje
v ČRNIČAH molitvena skupina ob 18.30
za vse †† Ciglar, Skrilje 91b

četrtek 2. 2.,
Jezusovo 
darovanje,
svečnica

KAMNJE ob 17.00
za †† Rožico in Atilia Masessa, Skrilje 1a
BATUJE ob 18.00
za †† Olgo in Alojza Mužina, Selo 70
ČRNIČE ob 19.00
za † Lenarda Čermelja, Gojače 36
v Šempetru: 
za zdravje, Kamnje 33a

prvi petek, 3. 2.,
Blaž,
škof in mučenec

ČRNIČE ob 18.30   od 18.00 spoved, po maši češčenje
za † Jožeta Fišerja, Vrtovin 94a, 1. obl.
v Šempetru: 
V zahvalo za rojstvo, p. n. Malovše

prva sobota, 4. 2.,
Ansgar (Oskar),
mučenec

SELO ob 18.00
za † Marjota Ušaja, Selo 13a
v Šempetru: 
za †† Marijo in Dušana Pirjevca, Selo 28d, 
p. n. družin Selo 28b in 28c

PETA NEDELJA 
MED LETOM, 5. 2.,
Agata,
devica in mučenka

BATUJE ob 8.00
za župnijo
KAMNJE ob 9.30 
za † Ano Colja, Potoče 36, 30. dan
ČRNIČE ob 11.00
za † Danila Cigoja, Malovše 37
v Šempetru: 
za vse †† Matjašec, Selo 34
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igralka?« »Zakaj to sprašuješ?« »Veš, ata je rekel: 'ko bo prišla babica, bo spet teater.'«

Ob statistiki

Odlomki 
Božje besede
na naslednjo 
nedeljo:
1. berilo:
Iz 58,7-10
2. berilo:
1 Kor 2,1-5
evangelij:
Mt 5,13-16

V tem času običajno objavljamo pastoralno statistiko po matičnih 
knjigah. Številke povedo veliko, ne pa vsega. Odnosov ni mogoče 
meriti in tudi skritega Božjega delovanja ne.
Vsekakor nas Bog pripravlja na nove čase. Kristjani gremo v 
naših skupnostih skozi prečiščevanje. Med tem ko smo v prejšnjih 
desetletjih dobivali oporo tudi iz okolja, se je danes treba za 
krščansko življenje odločiti. Na preizkušnji je zakramentalno 
življenje, zlasti življenje iz moči evharistije. Prefi njena skušnjava 
za verne družine je danes predvsem v nekaj nastavljenih zvitih 
pasteh:
• past, da lahko krščansko živimo »iz sebe«, iz svoje moči. 

Sčasoma preide v navado, da ne potrebujemo več redne 
evharistije;

• da je krščansko življenje mogoče shraniti. »Imam opravljene« 
zakramente. Zakramente lahko le sproti živimo, ne moremo jih 
konzervirati. Obljuba pri krstu, da bomo krščansko vzgajali in 
živeli, je velika odgovornost; narobe je, če tega ne živimo in le 
čakamo na naslednji »projekt«, družinski praznik;

• da začnemo imeti Boga v našem nadzoru. Mi določamo, kaj in 
kdaj naj  naredi. Mi naredimo svoje, Bog pa je dolžan narediti 
svoje. Življenje iz krsta pa je ravno obratna pot. Bogu dovolimo, 
da razpolaga z našim življenjem, dajemo mu na voljo svoje 
poslanstvo kot očetje, matere, samski, posvečeni, ovdoveli, 
ločeni, razočarani, bolni, zdravi …;

• da postajamo izbirni kristjani, izberemo tisto, kar nam prija, 
kar daje »duhovno udobje«. Življenje 
iz krsta pa je služenje skupnosti. Kaj 
sem pripravljen iz ljubezni narediti za 
našo skupnost;
• da živimo le iz tega, kar mislimo in 
čutimo, ne iz odnosa. Odnosa z Bogom 
ni brez redne molitve. Brez osebne 
molitve vera postane suha, je le 
spominek ali čustveni okrasek. Mnogi 
danes zopet odkrivajo moč molitve in 
postajajo živi člani skupnosti;

Blagor 
čistim v 
srcu, kajti 
Boga bodo 
gledali. 
Blagor 
tistim, ki 
delajo za 
mir, kajti 
imenovani 
bodo Božji 
sinovi. 
Blagor 
tistim, ki 
so zaradi 
pravičnosti 
preganja-
ni, kajti 
njihovo je 
nebeško 
kraljestvo.
Mt 5,8–10.

četrta nedelja med letom
29. januarja, 5/23



praznik. Tudi to navado počasi vpe-
ljimo. Samo duhovnik lahko podeli 
bolniško maziljenje, spoveduje in bla-
goslavlja, izredni delivci pa imajo po-
slanstvo, da prinašajo evharistijo tudi 
na domove.

SVEČNICA
v sredo je praznik Je-
zusovega darovanja v 
templju. Lahko prinese-
te sveče k blagoslovu. 

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi, zakramen-
tom in češčenju pred Najsvetejšim.

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem v petek dopoldne v Batu-
jah in Črničah, v soboto dopoldne v 
Kamnjah.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
gre letos počasi. Danes popoldne na-
daljujem od cerkve v Batujah. V petek 
in soboto samo popoldne bom uspel 
obiskati le nekaj domov, v nedeljo 
zaradi obveznosti ne bom obiskoval. 
Vse, ki sem vas v Selu izpustil in bi 
želeli obisk, prosim, sporočite.

POSVOJENKI VEROUČNIH SKUPIN
Veroučenci v Kamnjah skrbimo za 
Penlop iz Zambije. Deklica Birtu-
kan, za katero smo skrbeli v Čr-
ničah, je šolanje, žal, prekinila. 
Zdaj otroci skrbijo za drugo dekli-
co, enajstletno Gelilo iz Etiopije. 
V Batujah in Selu bomo tudi dobi-
li svojo posvojenko. Več o deklicah 
si lahko preberete na spletni strani.
Otroci v vseh skupinah v Črničah in 
Kamnjah prinašajo v hranilnike – ko-
zarce svoje darove po načelu SE OD-
POVEM – PRIHRANIM – DARUJEM. 
Ker so bili darovi letos preskromni 
za predvideno nakazilo, smo pričeli z 
akcijo DREVO BREZ LISTOV. Deklici 

• najbolj nevarna pa je past, da 
je mogoče živeti in imeti v sebi 
krščansko življenje brez skupnosti. 
Cerkev doživljamo le še kot hladno 
in zastarelo institucijo. V njej vidimo 
samo pravila in formalnosti. Pri 
tem pa seveda mnoge razočarajo 
številne afere, ki pridejo do nas 
preko medijev. Še bolj boleče pa  
je, ko začnemo celo zakramente 
jemati v svoje roke, ko na primer 
krst ali sveta maša postane zasebna 
zadeva, ki lahko služi le kot pomoč 
za družinsko praznovanje. 

Živa vera po naših župnijah bo vedno 
dajala žive sodelavce. In prav sode-
lavci ste sedaj najbolj dragoceni. V 
tem letu se bomo poskušali čim bolj 
organizirati, da boste sodelavci pre-
vzemali različne dejavnosti. Bolj kot 
bomo povezani in živi, lepše bomo pri-
čevali vsem ljudem. Številke naj nas 
ne hromijo, ampak nas spodbujajo k 
živi veri.

župnik

BRANJE SVETEGA PISMA
Pohvala in hvala vsem, ki ste se pridru-
žili in povezovali branje Božje besede 
po naših cerkvah, ter katehistinjam, ki 
ste organizirale branje po veroučnih 
skupinah. Lepo je bilo!

STARŠI BIRMANCEV
Srečanje za starše birmancev bo ju-
tri, v ponedeljek, ob 19.30, kar iz vseh 
treh župnij skupaj v Kamnjah. 

IZREDNI DELIVCI OBHAJILA
imate v soboto ob 9. uri skupno 
srečanje v Vipavi (ŠGV) od 9. do 
13. ure. Lepo vabljeni. Hvala vam 
vsem za pomembno služenje v na-
ših župnijah. Še kdo se lahko pri-
druži za to službo, naj mi sporoči.
Nekateri starejši ste že z veseljem 
sprejeli sveto obhajilo na nedeljo ali 

sta podobni drevesu, ki zaradi suše 
ne more pognati listov  in obroditi 
sadu. Obsojeni sta na skromno pre-
živetje in večno skrb, ali bodo imeli 
dovolj hrane. Ko otrok k verouku 
prinese svoj dar, lahko drevesu 
na plakatu odtisne s prstom list, 
da bo ozelenelo. Prineseni dar je 
kot kapljica dežja, ki bo deklici po-
magal, da bo lah-
ko hodila v šolo 
in tako kot drevo 
obrodila sadove v 
svojem življenju. 
Starši, prosimo vas, da otroke 
spodbujate k majhnim odpo-
vedim (čipsu, sladkemu pribolj-
šku, namesto nutele kupite cenej-
ši namaz …). Te male odpovedi se 
otrokom ne bodo poznale, deklica-
ma pa bodo spremenile življenje.
Prejeli smo tudi pismo misijonarja, 
ki si ga preberete na spletni strani.

katehistinje

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

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za žu-
pnijo darovali v Kamnjah 408 evrov 
in 50 za cerkev, v Črničah 198 in 50 
za cerkev, v Batujah skupaj z večer-
no 242 evrov in darovalec 300 evrov 
za zvonik v Batujah. 
V Selu in Batujah smo do sedaj sku-
paj z ofrom na božič z namenskimi 
darovi zbrali v Selu za obnovo zvo-
nika 3.641 evrov, v Batujah skupaj z 
darom KS za obnovo zvonika  2.471 
evrov.
Koledniki v Gojačah ste zbrali še 50 
evrov in je poslano naprej v misijone. 
Hvala za vse vaše darove.

STATISTIKA MATIČNIH KNJIG 
ZA LETO 2022

Batuje Črniče Kamnje
krsti 2 

in 2 od 
drugje

7 6
in 1 od 
drugje

poroke 1 2 1
pogrebi 9 9 17

 

Najbolj boleče je neodgovorno opušča-
nje sklenitve krščanskega zakona in 
opuščanju skrbi za trdno in živo zavezo 
med možem in ženo. 
Matične knjige dajejo le del celotne sli-
ke. Odločilne so družine in žive krščan-
ske skupnosti, ki pripravljajo pot za 
kasnejše poroke in krste. Kakor danes 
odrasli krščansko živimo, take bodo čez 
leta številke.
V veroučnih skupinah 
je letos skupaj 189 otrok.

PREBIVALCI PO VASEH 2022 (po SURS-u) 

vsi otroci 
do 14 let

Kamnje 217 41
Potoče 236 42
Skrilje 325 55
Vrtovin 464 62

Črniče 451 64
Gojače 205 32
Malovše 120 13
Ravne 143 21

Batuje 371 53
Selo 488 108


