Nameni svetih maš:

tretja nedelja med letom

ponedeljek, 2. 2.,
KAMNJE ob 17.30 od 17.00 spoved za veroučence in druge
Jezusovo darovanje, za †† Valerijo in Antona Vodopivca,
svečnica
Kamnje 1a blagoslov sveč
ČRNIČE ob 18.30
Na čast Svetemu Duhu in Materi Božji za družino,
Črniče 63a
blagoslov sveč
torek, 3. 2.,
Blaž,
škof in mučenec

sreda, 4. 2.,

Jožef Leoniški,

redovnik

četrtek, 5. 2.,
Agata,
devica in mučenka

prvi petek, 6. 2.,
Doroteja,
mučenka

prva sobota, 7 12.,
Rihard,
kralj

nedelja, 8. 2.
PETA NEDELJA
MED LETOM
Prešernov dan
Jožefina Bakhita,
sužnja, redovnica

KAMNJE ob 15.30
Pogrebna za † Ivana Pettirossa,
Kamnje 3a

ČRNIČE ob 18.30
molitveno bogoslužje

VRTOVIN ob 18.30 po maši spoved
za † Darka Slejka, p. n. darovalca Vrtovin
MALOVŠE ob 18.30
za †† Franca in Vincencijo Cigoj, p. n. Malovše 35
KAMNJE ob 18.30 po maši spoved in češčenje Najsvetejšega
po namenu,
Kamnje 33
ČRNIČE ob 18.30 od 17.30 spoved za veroučence in druge
za †† starše Kerševan
p. n. Črniče 69
po maši krajše češčenje Najsvetejšega
SKRILJE ob 8.00 od 7.30 češčenje Najsvetejšega in spoved
za † Ljudmilo Saksida,
Skrilje 44
VRTOVIN ob 7.30
za †† Ivano in Milana Breclja,
Vrtovin 77
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 24
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

 Za konec
PRI ZDRAVNIKU – »Rumene zobe imam. Kaj naj storim?« »Nosite kravato zelene barve z
rdečimi pikami.«
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
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Kdor ljubi, ni razdvojen
Hudi duh se je pritožil Bogu: »Krivičen si! Toliko grešnikov dela narobe, a jih zopet sprejemaš nazaj. Dejansko se
nekateri večkrat z grehi oddaljijo od tebe in ti jih vedno
V Kafarnaumu
je Jezus v soboto znova sprejemaš. Mene, ki sem samo enkrat naredil veliko
šel v shodnico
napako, pa si za vedno obsodil. Ali ni to krivično? Bog mu
in učil. Strmeli
je odgovoril na kratko: »Ali si me kdaj prosil odpuščanja
so nad njegovim ali se pokesal tega?
naukom, kajti
In satan tudi danes počne isto. Toži Boga in se nenehno
učil jih je kaukvarja z njim in z drugimi. Ukvarjati se z Bogom še ne
kor tisti, ki ima
pomeni biti v odnosu z njim. Je ravno obratno. Tisti, ki ni
oblast, in ne kav razmerju z Bogom, se z njim lahko samo še ukvarja. In
kor pismouki.
to je prekletstvo. »Vem kdo si,« se je oglasil nečisti duh
V njihovi shov Kafarnaumu. Hudobni duhovi veliko vedo o Bogu in se z
dnici pa je bil
prav tedaj človek njim ukvarjajo, vendar niso verniki.
Podobno je v odnosih med nami. Ko si neodrešen in ne
z nečistim duzmoreš
stopati v razmerja z drugačnimi od sebe, se mohom in je zavpil:
raš z njimi nenehno ukvarjati. Mama, ki se še ni povsem
»Kaj imamo
odločila, da bo mama, se mora »ukvarjati« z otroki. Oče,
s teboj, Jezus
Nazaréčan? Si
ki se še ni dokončno odločil, da bo oče, se mora »ukvarnas prišel pojati« z otroki. Duhovnik, ki se ni dokončno odločil, da bo
končat? Vem,
duhovnik, se mora »ukvarjati« z ljudmi. Ko ne živimo v
kdo si: Sveti, od
razmerjih, nas začenja na drugih vedno več stvari motiti.
Boga.« Jezus pa
Oče ali mati postaneš, ko sprejmeš, da boš vezan in bodo
mu je zapoveodnosi za vedno nad tvojim »jazom«. Dolgo traja, da se
dal: »Umolkni in
človek dokončno odpove temu, da bi bil posameznik. Ko
pojdi iz njega!«
se odrečeš prekletstvu in v sebe sprejmeš Božje
Nečisti duh ga je
življenje (to je odnosno življenje Očeta in Sina
stresel, zavpil z
in Svetega Duha; obredno smo to v skupnomočnim glasom
sti naredili pri krstu), takrat lahko kjerkoli
in šel iz njega.
in v vsaki vlogi zaživiš nov odnos do sebe.
(Mr 1,21–26)
Šele takrat si rešen zla. Odrešen kristjan se
ne ukvarja sam s sabo. Odrešena CerOdlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
kev se ne ukvarja sama s sabo.
1. berilo: Job 7,1–4.6–7
Ko se je v shodnici pojavila uteleše2. berilo: 1 Kor 9,16–23
na Beseda, Jezus Kristus, hudobni duevangelij: Mr 1,29–39

hovi niso več mogli molčati. Bog se je
v njem dokončno vezal v razmerje z
nami. In to je razjezilo nečiste duhove.
Zato je satan danes zelo pozoren na
to, kako živimo zakramente. V njih Kristus utelešen z močjo vstopa v našo
shodnico.
župnik

samih poskrbi za redno dobro spoved ob vsakem prvem petku.
SREČANJE ŽPS
Srečanje župnijskega pastoralnega
sveta v Kamnjah bo v sredo ob 20.
uri, v Črničah pa v četrtek ob 20.
uri. Srečanje gospodarskega sveta bo
naslednji teden, v ponedeljek, 9. 2., v
Kamnjah in v sredo, 11. 2. v Črničah.

PRAZNIK SVEČNICE IN
LETO POSVEČENEGA ŽIVLJENJA
Svečnica, praznik Jezusovega darovanja v templju, je tudi dan posvečenega življenja. V vesoljni Cerkvi
smo vstopili v leto, ki bo v znamenju
posvečenega življenja. To je življenje
redovnikov in redovnic. Vključimo v
molitev redovnike in tiste, ki slišijo
klic, ter tiste, ki se pripravljajo.

KULTURNI VEČER
V petek zvečer vas ŠKTD Kamnje-Potoče vabi v Kamnje na kulturni
večer v čast največjemu slovenskemu pesniku. Nastop dua BAKALINA
(priznani
vokalno-instrumentalni
duet). V petek, 6. 2., ob 19. uri v
Kamnjah, veroučna dvorana.
Vstopnina 5 €; otroci do 15. leta
brezplačno. Vabljeni!

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in rednemu
obhajanju zakramenta sprave.

MLADI
V petek se dobite na prireditvi ob
19. uri, po njej običajno mladinsko
srečanje

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujem v petek dopoldne v Kamnjah in v petek popoldne v Črničah
VEROUK IN SPOVED
V tem tednu je spoved za veroučence. Poskrbite, da boste ta zakrament obhajali redno, ne samo pred
velikimi prazniki. Ko spoved ni v
okviru verouka, je to priložnost, da
se učimo sami poskrbeti za duhovno
življenje. Starši pomagajte otrokom
k tej odgovornosti.
Spoved za veroučence bo v Kamnjah
na svečnico in v četrtek, v Črničah
na prvi petek pred mašo, v Vrtovinu
v torek in v Skriljah v soboto.
Najlepše je, ko vidim, da kar precej
veroučencev ob živi veri staršev kar

ŽUPNIJSKO ROMANJE – SPREMEMBA
Iz Prage je preko agencije prišlo
sporočilo, da se čas našega romanja
žal pokriva s svetovnim hokejskim
prvenstvom. Zaradi zelo povečane
gneče in trikratno zvišanih cen nastanitev bomo raje izbrali drugo
smer romanja. Do naslednje nedelje bomo iskali rešitev, prijavljeni
boste potrdili ali odpovedali prijavo.
SHERRITA DURAN v ČRNIČAH
Že sedaj vabljeni, da se v četrtek,
12. 2., v Črničah ob 19. uri udeležite svete maše za mir, pri kateri bo
prepevala Sherrita Duran, znana
temnopolta pevka gospla. Po maši
bo še krajši koncert njenih pesmi.

SKUPAJ NA SMUČANJE
Letos težje najdemo primeren dan, zato gremo
na pustno soboto, 14.
februarja v Zoncolan.
Se že lahko prijavite (naj-

raje po e-pošti ali sms, da dobite povratno zanesljivo potrditev). Cena karte

bo 26 € + prevoz, bolj točno bo znano glede na število naslednji teden.

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONSKE PARE
Na avtobusu je prostor še za en par
za štiridnevne romarske duhovne
vaje od 28. 2 do 1. 3.
PREKLOPI SANJE NA DEJANJE,
ORATORIJ 2015
Z mladimi smo določili
dneve poletnega oratorija. Letos se bomo srečevali ob bobrih z besedami
»Preklopi sanje na dejanje« od ponedeljka, 29. junija, do vključno
četrtka, 2. julija. Starši lahko že
sedaj načrtujete.
K sodelovanju vabimo tudi nove
mlade animatorje. Sporoči svojo željo in pripravljenost voditelju Maticu
Ferjančiču 041 562 237.
***
Drobci razlage vere
ZAKAJ JE TREBA
REDNO K SVETI MAŠI
V hitro spreminjajočem času se
vernikom pogosteje pojavlja vprašanje, ali je res treba vsako nedeljo in zapovedan praznik k maši.
Ker zgolj družinska navada marsikje
več ne drži, se marsikomu pojavlja
dvom. Ko kristjan začne popuščati
v malem, počasi dobi občutek: »Saj
se pravzaprav nič ne spremeni, če
kdaj ne grem.«

Zakaj je treba redno hoditi k sveti maši? Seveda ne zgolj zaradi zunanje pripadnosti, uniformiranosti.
Tudi sam sem se moral v mladih letih
osebno soočiti s tem vprašanjem.
V sveti evharistiji se na enem kraju
in času zgodi vsa vsebina in zgodovina naše vere. Pri maši smo že prišli
celo do konca našega zemeljskega
življenja in se združili s tem, kar je že
»čez«. Redna evharistija nas varuje
pred tem, da bi vera zdrknila nazaj
v religijo. Zgolj religioznemu človeku
morda zadostuje, da nekaj spozna
ter se trudi živeti po tem spoznanju
in prepričanju. V veri pa spoznanje
in trud ne zadostujeta, ampak to z
Bogom že združeno življenje tudi
uživam.
Zelo kratek odgovor na to vprašanje bi zato lahko bil: Mašo je treba
sprejeti kot nekaj
rednega in dokončnega, ker od
krsta naprej gre
za življenje in ne
več za teorijo. Na
koncu bo ostalo
življenje.
Pred nami je:
• ponedeljek, 9. 2. gospodarski svet v
Kamnjah
• sreda, 11. 2. gospodarski svet v Črničah
• četrtek, 12. 2. Sherrita Duran, maša za
mir in koncert;
• sobota, 14. 2. skupaj na smučanje na
pustno soboto;
• sreda, 18. 2. pepelnica, začetek posta;
• nedelja, 22. 2., prva postna nedelja,
križev pot na Svetega Pavla;
• četrtek, 26. 2. duhovne vaje za zak.
pare.

