druga nedelja med letom

19. 1. 2014

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

KAMNJE ob 18.30
za †† Valerijo in Antona
Vodopivca, Kamnje 10

torek, 21. 1.,

petek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9
SKRILJE ob 18.30
za † Vinka Bratina,
Skrilje 37
KAMNJE ob 18.30
za †† Slokar in Rovtar,
Kamnje 17
VRTOVIN ob 8.00
za † Rada Gerželja,
Vrtovin 73

sobota, 25. 1.,

v Stržišču za mlade

Agnes (Neža, Janja)
devica in mučenka

št. 3

sreda, 22. 1.,
Lavra Vicuña,
devica

Glejte, Jagnje Božje
Tisti
čas
je
Janez Krstnik zagledal Jezusa, da
prihaja k njemu,
in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje,
ki odjemlje greh
sveta. Ta je tisti,
o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred
menoj, kajti bil
je prej kakor jaz.
In jaz ga nisem
poznal, vendar
sem zato prišel in
krščujem z vodo,
da se on razodene
Izraelu.«
In Janez je izpričal: »Videl sem
Duha, ki se je spuščal z neba kakor
golob in ostal nad
njim.
(Jn 1,21–32)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 8,23; 9,3
2. berilo: 1 Kor 1,10–13.17
evangelij: Mt 4,12–23

četrtek, 23. 1.,

Neki mlad nadebudnež je zjutraj pred šolo rad šel k sveti
maši in bil tudi strežnik. Kadar so bile po maši litanije, se je
zgodilo, da je zamudil pouk. Ves upehan se je pred učiteljico opravičeval, da je zaspal. Takrat se v šoli ni smelo govoriti o Bogu, kaj šele o maši, o litanijah … Vendar je tako dišal
po kadilu, da so sošolci in učiteljica vedeli, da ni zaspal. Niso
mu zamerili njegove laži. Fant si preprosto ni upal povedati
po resnici. Toda ker je imel iskreno rad Boga in je vero živel
s srcem, je s tistim vonjem nevede oznanjal Kristusa bolj
kot z mnogimi besedami.
Tako lahko iskrene kristjane izdaja »vonj«. To je skrivnost
življenja, v katerem ne oznanjaš več samo z besedo, ampak
preprosto s tem, da si z Bogom. Če si z njim, boš po njem
dišal in ti tega nihče ne more preprečiti. So ljudje, ki imajo
veliko povedati o sebi, o drugih in so ljudje, ki nevede veliko povedo o Bogu. Zato je Jezus dejal o Janezu Krstniku,
da med rojenimi od žena ni večjega od njega. Ljudi ni navezoval nase, ampak je s seboj kazal na Boga. Ni se mu bilo
treba več spraševati, koliko je popoln. Tako je bil zagledan
vanj, ki jemlje nase greh sveta, da se mu ni bilo treba več
vrteti okoli sebe. Če hočeš postati velik, se nehaj meriti.
Kako kruto danes tekmujemo s seboj in z drugimi! Ali kristjani kažemo nase ali Nanj? Ali dajemo svetu nauke o Bogu
ali dajemo Boga? Dokler imaš toliko potrebe po glodanju
drugih in sebe, dokazuješ, da še ne kažeš
na Boga. Otroku smo morda dali mnoge
nauke, kako naj živi. Kdo pa mu bo pokazal na Jagnje Božje, ki je jemlje nase
greh sveta? Vera še ni v tem, da veliko
veš in da se držiš nekaterih načel. Vera je
v tem, da nisi več sam. Kristusa ne moreš dokazati, lahko le dišiš.
župnik

Henrik Suzo,
dominikanec

Spreobrnitev apostola
Pavla
26. 1.
TRETJA
NEDELJA
MED LETOM
Tit in Timotej, škofa
nedelja Svetega
pisma

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Bratina,
Potoče 8
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

GOJAČE ob 18.00
za † Ladislava Cigoja
in vse †† Gojače 38,
p. n. Elze iz Kanade
ČRNIČE ob 18.00
za † Marjana Fišerja,
p. n. Črniče 24
MALOVŠE ob 18.00
za † Maksa Cigoja
in †† iz družine, Malovše 30
ČRNIČE ob 18.00
za vse †† Črniče 84,
p. n. Črniče 12
RAVNE ob 18.00
na čast Materi Božji
za zdravje, p. n. Ravne 10c
ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Brankovič,
p. n. Črniče 10
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Ravne 10a
za župnijo

• Še nekaj prvoobhajancev čaka na skritega molivca.
• STARŠI BIRMANCEV - Za župnijo Kamnje je srečanje v sredo ob 20. uri v Kamnjah. Poglobili in
dogovorili se bomo glavne stvari, da bo čim manj pritiskov pred samo birmo.
• ZAKONCI - Srečanje druge skupine bo v četrtek ob 19.30 v Kamnjah.
• BLAGOSLOV DOMOV: V sredo popoldne od 15. ure nadaljujem v Skriljah (Ruštji), naprej šele v
nedeljo: Bajči od avtoceste navzgor.
• MLADI, GREMO V STRŽIŠČE - V petek ni mladinskega srečanja, ampak se odpravljamo na zimski
vikend v Stržišče. Zaradi okvirnega števila in dogovora za prevoz čim prej sporoči. Tam se bomo
srečali še z drugimi prijatelji. Vstani in pojdi, življenje te ne bo čakalo. Začnemo v petek okrog 18. ure.
Sklep v nedeljo dopoldne z g. Danilom.
• OTROCI ZA OTROKE - Otroci ste v adventni akciji zbrali: v Kamnjah 323 €, v Črničah 82 €. V Črničah ste pri trikraljevski akciji zbrali 770 €. Darove smo že poslali v misijone.
• MOLITVENA OSMINA za edinost kristjanov je v tem tednu do sobote.
• NA NEDELJO SVETEGA PISMA, 26. 1., bo imel škof Jurij Bizjak ob 15. uri v škofijski gimnaziji
predavanje: »Na tvojo besedo«.

 Za konec
MOŽ PIŠE DNEVNIK: Danes je ponedeljek. Že ves dan dežuje. Žena je depresivna, se mi zdi. TOREK: Danes je torek. Še vedno
dežuje. Žena je še zmeraj depresivna. Samo molči in gleda skozi okno. SREDA: Danes je sreda. Dež ne poneha. Ženi je vse huje.
Ne odmakne se od okna. ČETRTEK: Danes je četrtek. Spet dež, žena je v obupnem stanju. Najbrž jo bom moral spustiti noter ...

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

