Bogoslužje:
ponedeljek, 30. 1.,

KAMNJE ob 17.30
za † Lenico Vodopivec,
Kamnje 58, 8. dan

GOJAČE ob 18.00
za † Lidijo in Ladislava
Cigoja, p. n. Elze, Kanada

VRTOVIN ob 18.30
za † Darino Lozar,
p. n. Vrtovin 98

ČRNIČE ob 18.00,
po namenu darovalcev

sreda, 1. 2.,
Brigita Irska,
opatinja

v Skriljah ni svete maše

MALOVŠE ob 18.00
na čast Materi Božji,
p. n. Malovše 37

četrtek, 2. 12.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Stanislava in Merico
Možina, p. n. darovalcev
po maši možnost za spoved

ČRNIČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja in ††
iz družine, Gojače 36
za duhovne poklice

prvi petek, 3. 2.,

VRTOVIN ob 18.30
za † Borisa Feuče,
Vrtovin 37a, 8. dan
od 18.00 češčenje
in možnost za spoved

veroučna maša
ČRNIČE ob 18.00
za vse †† sestre Cigoj,
p. n. Gojače 13
od 17. ure češčenje in
možnost za spoved

Martina,
mučenka

torek, 31. 1.,
Janez Bosko,
duhovnik

Jezusovo darovanje –
svečnica

Blaž,
škof in mučenec

prva sobota, 4. 2.,
Jožef Leoniški,
misijonar

nedelja, 5. 2.,
PETA
NEDELJA
MED LETOM,

Agata,
devica in mučenka

SKRILJE ob 8.00
za † Ljudmilo Saksida in
druge †† prednike, Skrilje 44
od 7.30 češčenje ob prvi
soboti in možnost za spoved

RAVNE ob 18.00

za † Leopolda Bovcona,

Ravne 15

V Logu prva sobota:
od 16.00 spovedovanje,
ob 17.00 sveta maša

SKRILJE ob 7.30
za † Emila Bratina, Skrilje 27
ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Peršiča in †† iz družine, Ravne 5
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Danico Antonič, Potoče, p. n. vaščanke

 Za konec
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neprijetno. Zato jo vpraša: »Ja, zakaj me pa tako gledaš?« »Rada bi vas videla, kako pijete. Moj očka
vedno pravi, da pijete kot žolna.«
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Takrat začneš živeti
Glejte, bratje,
kakšni ste poklicani! Ni vas veliko modrih po
mesu, ni vas veliko mogočnih,
ni vas veliko
plemenitih po
rodu. Nasprotno, Bog si je
izbral tisto, kar
je v očeh sveta
nespametno,
da bi osramótil
modre. Bog si je
izbral tisto, kar
je v očeh sveta
slabotno,
da bi osramótil
tisto, kar je
močno. Bog si
je izbral tisto,
kar je na svetu
neplemenito po
rodu in zaničevano, tisto, kar
ne biva, da bi
izničil to, kar
biva, da se pred
Bogom ne bi
ponašal noben
človek.
(1 Kor 1,26–29)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 58,7–10
2. berilo: 1 Kor 2,1–5
evangelij: Mt 5,13–16

Neki duhovnik se je zelo temeljito pripravljal na nedeljske pridige. V ponedeljek je začel brati Božjo besedo in jo premišljeval. Izpisal si je pomembne misli. Do srede zvečer je že moral
imeti napisano od prve do zadnje besede, sicer ni mirno spal.
V četrtek je začel vaditi. Zraven besedila si je dopisal opombe:
pojdi z glasom navzgor, naredi premor. Ali pa: tukaj poglej po
ljudeh, naredi kretnjo z desno roko … Tako je bil nastop pripravljen za nedeljo.
Neko nedeljo se je v zakristiji ustavil mož: »Moral sem se
vam priti zahvalit. Vaša pridiga mi je danes popolnoma spremenila življenje. Vem, da moram začeti živeti drugače.«
»No, kaj pa je bilo tisto, kar vas je tako nagovorilo?« je bil
radoveden duhovnik. »Zadelo me je tisto, ko ste rekli: 'obrni
list'. Tako se me je dotaknilo, da sedaj lahko svojo preteklost
zares predam Bogu. Hvala vam!«
Bog je uporabil opombo, ki jo je duhovnik pomotoma na glas
prebral. Tako je tudi z Božjo besedo pri bogoslužju ali ko sami
beremo Sveto pismo. Po besedi deluje Bog sam. »Bog si je
izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno, da bi osramotil
modre.« To je zapisal apostol Pavel. Nekateri ugibajo, da je
morda imel govorno napako in je zato preko njegove slabosti
toliko bolj neovirano stekla Božja moč.
To se dogaja tudi sredi našega življenja.
Še posebej med možem in ženo ter med
starši in otroki. Kako lepo je možu, kadar
se žena končno spoprijatelji s svojo nepopolnostjo, in obratno. Kako lepo je otroku, ko oče in mati dovolita, da v njuna občutja krivde in nepopolnosti lahko vstopi
Bog. Takrat šele lahko preko vseh steče
drugačna moč. Tista, ki se edina dotakne
človeka v srcu. Kako lepo je sosedu ali pa
sodelavcu, ko nekdo ob njem »spusti v
grob« svoje primerjanje. Primerjanje te

pelje v smrt. Ko pa primerjanje »cerkveno« z Bogom pokoplješ, začneš živeti.
Takrat začneš drugače razumeti, kaj je
Jezus mislil z »Blagor ubogim v duhu …«
Da, zares blagor! Blagor tistemu, ki se
mu ni več treba primerjati niti pred Bogom. Blagor tistemu, ki ne meri več, kaj
bi naredil za Boga, temveč kaj Bog želi
narediti skozi njega. Blagor tistemu, ki
je postal sin ali hči.
župnik

SREČANJE S ŠKOFOM JURIJEM
OB NEDELJI SVETEGA PISMA
Danes ob 15. uri v telovadnici škofijske gimnazije v Vipavi. Lepo vabljeni
bralci in vsi, ki imate radi Božjo besedo.

ŽUPNIJSKI SVET
Člani ŽPS v Kamnjah imamo srečanje v sredo ob 20. uri.
V Črničah bo srečanje v ponedeljek,
13. 2.
SVEČNICA
V četrtek je svečnica, spomin na Jezusovo darovanje v templju. Pomenljiv
praznik zlasti za starše.
Vabljeni k sveti maši.
K blagoslovu lahko prinesete sveče. Nekaj jih bo
na voljo.

VEROUČNA MAŠA
bo v na svečnico, v četrtek, v Črničah. Otroci in starši, pridite.
POHVALA
Otrokom, katehistinjam in nekaterim staršem: Otroci ste zelo lepo
sodelovali na mini svetopisemskem
maratonu. Drugače je, ko Božjo besedo zares beremo iz knjige.
MLADINSKO SREČANJE
v petek ob 20. uri v Kamnjah.
OBHAJANJE PRVIH SOBOT
Letos obhajamo stoletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi. Vabljeni
k obhajanju petih prvih
sobot v Logu v soboto, 4. februarja, ob 17.
uri v romarski cerkvi
v Logu. Uro prej priložnost za spoved.
Prve sobote so tudi v Skriljah pri jutranji maši.
BOLNE IN STAREJŠE
obiskujem v petek dopoldne v župniji Črniče, v soboto v župniji Kamnje.
SKUPAJ NA SMUČANJE
V sredo, 8. februarja,
gremo z avtobusom na
smučanje, tudi tokrat kar
v Zoncolan. Že se lahko
prijavite (ko se prijavite
z e-pošto ali sms, morate obvezno dobiti nazaj potrditev).
Cena prevoza in dnevne karte bo
glede na število ok. 35 €

MOŠKA VEČERJA
V soboto, 11. februarja, ob 18. uri
bo v Kamnjah »Moška večerja«.
Večer za vse moške, ko se bomo
po moško pogovorili in dobili novih
duhovnih spodbud za vsakdanjik.
Lepo vabljeni že sedaj; zaradi hrane, se, prosim, prijavite.
KRST OTROK
V Kamnjah bo krst na 8. nedeljo
med letom, 26. februarja, in na nedeljo Božjega umiljenja, 23. aprila.
V Črničah še ni kandidatov, po dogovoru.
ALENKA REBULA V VIPAVI
V torek, 31. januarja,
bo ob 18. uri v Vipavi v
športni dvorani ŠGV predavala psihologinja, prof.
Alenka Rebula na temo:
Skupaj na varnem – kako
postati vzgojitelji močnega srca za
rast otrok, ki bodo kos življenju.
Predavateljica bo tudi odgovarjala
na vprašanja. Vabljeni vsi, ki si želite pravi odgovor na vzgojna vprašanja.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Marije Lenice Vodopivec v Kamnjah ste svojci in drugi
za domačo cerkev zbrali in darovali
585,00 €. Ob pogrebu † Borisa Feuče v Vrtovinu ste svojci in drugi
za družine v stiski zbrali in darovali
223,58 €. Hvala za vaše darove!

Iz jutranjih nagovorov
papeža Frančiška

Parkirani kristjani, ki
si ne želijo iti naprej
Odlomek sicer govori
tudi o lenobi, ki je nasprotje poguma. Je kakor »življenje v hladilniku«, da bi vse ostalo
tako, kot je: »Leni kristjani, kristjani, ki si ne želijo iti naprej;
kristjani, ki se ne borijo, da bi
delali stvari, ki spreminjajo; nove
stvari, stvari, ki bi bile za vse nas
dobre, če bi se spremenile. To so
leni, parkirani kristjani: v Cerkvi
so odkrili lepo parkirišče.
In ko pravim kristjani, pravim laiki, duhovniki, škofje … Vsi. Parkiranih kristjanov je veliko! Zanje
je Cerkev parkirišče, ki varuje
življenje, in dalje gredo z vsemi
možnimi zavarovanji. Vendar pa
me ti kristjani, ki so pri miru, spominjajo na nekaj, kar so nam, ko
sem bil otrok, govorili stari starši:
'Bodi pozoren na mirno vodo, tisto, ki ne teče, saj je ta prva, ki se
pokvari.'« (...)
Ko ni mogoče hoditi, ker je vse temno, ker je vse zaprto, je treba
potrpeti in biti stanovitni. Pogumni kristjani se pogosto zmotijo,
toda zmotimo se vsi. Tisti, ki gre
naprej, se zmoti, medtem ko se
za tistega, ki je pri miru, le zdi,
da se ne zmoti. Smo kristjani, ki
so zaprti, ali smo kristjani obzorij?
Smo v težkih trenutkih sposobni
potrpeti, v zavesti, da upanje ne
razočara, ker vem, da Bog ne razočara?

