Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 2.,

peta nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
za † Ivana Rustja,
Kamnje 55

GOJAČE ob 18.00
za †† Ladislava in Lidijo
Cigoj, p. n. Pavle - Kanada

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

VRTOVIN ob 18.30
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

sreda, 12. 2.,
Evlalija,
mučenka

SKRILJE ob 18.30
za † Marto Rustja,
Skrilje 29, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Malovše 38

četrtek, 13. 2.,
Kristina Spoletska,
vdova

KAMNJE ob 18.30
za † starše Slokar,
Kamnje 15

ČRNIČE ob 18.00
po namenu darovalcev

petek, 14. 2.,
Valentin (Zdravko),
mučenec

VRTOVIN ob 18.30
za † starše Alojza in Julijano
Bajc, Vrtovin 25a

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta,
p. n. Ravne 9

sobota, 15. 2.,

ob slabem vremenu maša v Skriljah ČRNIČE ob 18.00
zjutraj ob 8. uri za duhovne poklice za †† starše Rebek,

Alojzij Stepinac,
škof in mučenec

9. 2. 2014

torek, 11. 2.,

Georgija (Jurka),
devica
16. 2.
ŠESTA
NEDELJA
MED LETOM
Julijana Koprska,
mučenka

p. n. Črniče 83

KAMNJE ob 7.45
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35
KAMNJE ob 10.30
za † starše Rovtar,
Potoče 15a

ČRNIČE ob 9.00
za † Miloša Kukanja,
p. n. Črniče 29
za župnijo

št. 6

Vi ste
sol
zemlje. Če pa se
sol pokvari, s čim
naj se soli? Ni za
drugo, kakor da se
vrže proč in jo ljudje
pohodijo.
Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori,
se ne more skriti.
Svetilke tudi ne
prižigajo in ne
postavljajo pod
mernik, temveč na
podstavek, in sveti
vsem, ki so v hiši.
Tako naj vaša luč
sveti pred ljudmi,
da bodo videli vaša
dobra dela in slavili
vašega Očeta, ki je v
nebesih.
(Mt 5,13–16)

 Za konec
UPORABNA NALOGA – Oče policist uči sina osnovnošolca matematiko: »Poslušaj zdaj. Na avtobusu so
trije potniki. Na postaji izstopi pet potnikov. Koliko jih mora vstopiti, da bo avtobus prazen?«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 15,15–20
2. berilo: 1 Kor 2,6–10
evangelij: Mt 5,17–37

Brez oglasov
V nekem mestu so imeli znamenito svetilko, ki je
razsvetljevala ves trg. Nekomu so zaupali nalogo, da
je zanjo skrbel. Da bi pritegnil pozornost turistov, je
postavil puščico z napisom, ki je ljudi usmerjala k
svetilki. Čez nekaj časa je nekdo vprašal tega čuvaja: »Ali ste vi postavili tisto puščico?« »Da, gospod.«
»Svetujem vam, da jo umaknete.« »Zakaj?« »Zato,
ker je svetilka.«
Podobno je s človekom, ki mora iskati pozornost.
Resnična svetilka ne potrebuje kažipota. Govori in
razlaga že s tem, kar je. Ali se more osvetliti luč? Je
kdo že kdaj prižgal žarnico, da bi z njo osvetlil sonce?
Kako nevarno postane, ko kristjani nehajo oznanjevati in začnejo prepričevati. Zato apostol Pavel ponavlja, da njegovo oznanilo ni bilo v prepričevalnih besedah, »temveč sta se izkazala Duh in moč, zato da
vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak
na Božji moči.« Koliko »hude krvi« lahko povzročimo,
ko želimo nekoga prepričati ali ga celo prisiliti, sami
pa nismo priključeni na elektriko, da bi svetili. »Vi ste
sol zemlje …, vi ste luč sveta.« Ne sol ne luč ni tu zaradi sebe. Sol ne more soliti
sebe in luč ne more osvetljevati sebe.
Te dni sem šel ponoči skozi
domače vasi, opustošene po
ledenem dežju. Res je bilo
treba z baterijo osvetliti obcestne svetilke in okna pri hišah. Šele ko zmanjka elektrike, se zavemo, kako majhni
smo. Kako hitro nas mine, da

bi se razkazovali. In kako lepo se pokaže neka druga luč, ko si ljudje med
seboj prisluhnejo, pomagajo, delijo
tisto, kar imajo.
Kristjani v Cerkvi tudi doživimo kakšen žled, in to je za nas lahko zelo
koristno. Če ne bomo priključeni na
vir, bo Cerkev začela kazati le sama
nase. Če sol ne bo slana, bomo potrebovali vedno več oglaševanja in
dokazovanja.
Kristus je o sebi je zatrdil, da je luč
sveta. Vendar je luč samo zato, ker
je vedno v živem odnosu z Očetom.
Zaradi ledu ugaslo nočno naselje je
lahko podoba Cerkve, ki ni več priklopljena na Očetovo ljubezen. Ko iščeš
vero in jo želiš oznanjati drugim, bodi
priključen! Sicer boš potreboval mnogo začasnih in potratnih agregatov.
Potreboval boš mnogo nadomestkov.
župnik

Obvestila:

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V ponedeljek ob 20. uri se dobimo v Črničah, v torek ob istem
času pa v Kamnjah. Dogovorili se
bomo vse potrebno za čas, ki je
pred nami.

Naj nam bo spodbuda, da naredimo
kaj konkretnega, obiščemo bolnega doma ali v domu, bolnišnici.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Zaradi vremena smo
našo skupno smuko
prestavili. V Zoncolan gremo v soboto. Prijavite se čim
prej, lahko na sms
in e-pošto. Odhod v
soboto ob 5.45 iz
Dobravelj in naprej po vaseh. Cena
za smučarsko vozovnico je za soboto
2 € dražja, skupna cena s prevozom
ob polnem avtobusu je zato 34 €
(+5 € za kavcijo, ki je popoldne vrnjena). Preverite ali naročite evropsko zdr. kartico!
VABLJENI K PEVSKEMU ZBORU
V petek ob 20. uri
so vaje v Kamnjah
in v torek ob 20. uri
v Črničah. Vabljen
vsak, ki ima veselje
do petja in želi lepšati bogoslužje.
ZAKONCI
Druga skupina se dobi v petek ob
19.30 v Črničah.

GRADBENI ODBOR
Z GOSPODARSKIM SVETOM
ima sestanek v Kamnjah v sredo
ob 20. uri.

HVALA ZA BERO
Z g. Aleksandrom se zahvaljujeva
za prejeto bero in vse druge vaše
darove. Bog vam povrni za vašo
dobroto!

SVETOVNI DAN BOLNIKOV
V torek, na praznik lurške Matere Božje, obhajamo svetovni dan
bolnikov.

BRALCI
Na razpolago sta nova razpreda
bralcev v obeh župnijah.

OBISK SKUPINE VERA IN LUČ
V nedeljo nas bodo v Črničah obiskali in se predstavili člani vipavske skupine Vera in luč. Duhovno
gibanje povezuje ljudi z motnjami
v duševnem razvoju – lučke, njihove starše in prijatelje, zlasti mlade. Sodelovali bodo pri maši ob 9.
uri. Skupina je odprta za vse, ki
bi se jim želeli pridružiti in z njimi
sodelovati kot
prostovoljci.
Ob lučkah se
sami
veliko
naučimo
in
obogatimo.
UVAJANJE
ODRASLIH
V KRŠČANSTVO
Za tiste, ki iščejo, za nekrščene,
za tiste, ki so samo krščeni, za tiste, ki niso birmani.
V skupini se prične priprava za vipavsko dekanijo v soboto pred
1. postno nedeljo, 8. marca, ob
16. uri v župnišču
v Batujah. Za dan
in uro srečanja se
bomo dogovorili, ko
bomo uskladili želje.
Informacije
lahko
dobite na 05 366 60
38.
ROBI FRIŠKOVEC
V petek, 21. februarja, nas bo ob
18. uri v Črničah obiskal zaporniški
duhovnik Robi Friškovec.
Po maši se bo srečal z birmanci
obeh župnij.

IZ PISMA BOLNIKOM
OB SVETOVNEM DNEVU
Kadar se z nežnostjo približamo
tistim, ki potrebujejo zdravljenje, prinesemo upanje in nasmeh
Boga. Da bi rasli v nežnosti, v
spoštljivi in tenkočutni ljubezni,
pa imamo, kot piše papež Frančišek v poslanici, krščanski vzor,
h kateremu lahko obračamo svoj
pogled. To je Jezusova Mati. Marija je pozabila nase in se je v naglici odpravila iz Galileje v Judejo,
da bi pomagala sorodnici Elizabeti. Posredovala je na svatbi v Kani.
Na romanju življenja je v svojem
srcu nosila besede starega Simeona. Te so ji napovedale meč, ki
bo presunil njeno dušo. In navsezadnje je Marija ostala močna
tudi pod Jezusovim križem. Marija
pozna to pot, beremo v poslanici.
Zato je Mati vseh bolnih in trpečih. Ostaja tudi poleg naših križev
in nas spremlja na poti proti vstajenju in življenju v polnosti.
Sveti Janez, ki je pod križem stal
poleg Marije, nas spominja na izvire vere in ljubezni. »Kdor je pod
križem z Marijo, se nauči ljubiti
kot Jezus,« še piše papež Frančišek. Kristusov križ vabi, kot lahko beremo na koncu poslanice za
22. svetovni dan bolnikov, da se
»pustimo okužiti tej ljubezni, uči
as,, d
ad
ug ga vedno gledamo z
nas,
da
drugega
usmiljenjem in
ljubeznijo, posebej tistega,
ki trpi, ki potrebuje pomoč«.

