Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 2.,

KAMNJE ob 18.30
za † Darino Lozar,
p. n. Kamnje

MALOVŠE ob 18.00
za † Danila Cigoja
8. dan

Koleta (Nika),
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za †† Lozar in Štucin
Vrtovin 130, p. n. Kamnje 36

GOJAČE ob 18.00,
za †† Stanka in Dragico
Cigoj, p. n. Gojače 13

sreda, 8. 2.,
Jožeﬁna Bakhita, sužnja;
Prešernov dan

SKRILJE ob 19.30
MALOVŠE ob 18.00
za †† Anico in Franca Valiča
za †† Jožefa in Amalijo
ter vse †† iz družine, Skrilje 16 Rebek, p. n. Malovše 45

četrtek, 9. 2.,
Apolonija (Polona),
devica in mučenka

KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 18.00
za † Slavka Črmelja in
za †† starše Cigoj in
njegove †† starše, Kamnje 36 Podgornik ter †† sorodnike,
p. n. Črniče 16

petek, 10. 2.,
Sholastika,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za †† Antona in Zoﬁjo
Črnigoj, Vrtovin 37

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta in
vse †† iz družine, Ravne 9

sobota, 11. 2.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Olgo in Srečka
Rovtarja, Skrilje 2b

za †† Antona in Marto Ličen,

Doroteja,
mučenka

torek, 7. 2.,

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

nedelja, 12. 2.,
ŠESTA
NEDELJA
MED LETOM,

Evlalija,
mučenka

ČRNIČE ob 18.00
p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 7.30
za †† Jožefa in Marijo Podgornik, Vrtovin 34
ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Peršiča in †† iz družine Slejko, p. n. Gojače 5
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Alojza Vodopivca, Potoče 16, 30. dan

 Za konec
ZGODAJ – Mlada mamica se pohvali starejši gospe: »Moj otrok je star devet mesecev, pa že sedi.«
»O moj Bog! Ja kaj pa je ušpičil?
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

peta nedelja med letom
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Na pol je najteže
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)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sir 15,15–20
2. berilo: 1 Kor 2,6–10
evangelij: Mt 5,17–37

»Vi ste sol zemlje.« Nekega kemika so ob branju tega odlomka
vprašali, ali se sol sploh lahko pokvari. Njegov odgovor je bil,
da se čista sol kot snov ne more pokvariti. Spremeni se njeno
stanje, vendar ostaja sol. Pokvari pa se, ko se začne mešati z
drugimi snovmi.
Naša krščanska naloga je torej, da sol ostaja sol. Če si kristjan, bodi slan. Ko začne med kristjane vdirati »miselnost sveta«, začnemo vero krojiti po svoji meri. Vzamemo tisto, kar
nam ustreza, drugo pa pustimo, da se počasi zmeša s splošno
miselnostjo. Kristjani so se na primer prepoznali po tem, da so
doma skupaj molili. Ko je postalo splošno sprejemljivo, da se
doma zvečer gleda televizija, se je ta sol v desetletjih počasi
stopila z drugo snovjo. Otroci iz generacije v generacijo niso več
čutili slanosti. Generacije mladih staršev tako rajši izbirajo med
okusnejšo ponudbo.
Zato je danes spet potrebno biti slan. Ne moreš biti malo sol in
malo ne-sol. Letos sem mnogim ob novem letu voščil: Tudi, če
vse drugo izgubiš, samo navdušenja naj ti ne zmanjka! Ohrani
svoj notranji žar in vse drugo se bo izšlo. Bog bo poskrbel zate,
ne boj se. Ko skrbiš, da je v tebi žerjavica, ogenj, potem Bog
lahko najde poti in spravi tvoje življenje naprej. Lahko je po hiši
napeljana vrhunska ogrevalna napeljava, če goriva ni, ne bo
nikogar ogrela.
»Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.«
Ko si kristjan, si hočeš - nočeš že luč. Luč
si, vprašanje je samo, kakšna luč. Najtežje
je v tem svetu živeti vero samo
na pol. Svet je premočan in ne
gre več, kot je šlo prej. Ne da se
več samo »vzdrževati sistema«.
Vera je ustvarjalna ali je ni. Ko
si z Bogom, te vedno preseneti
nekaj novega. Ko si sam in skušaš živeti po veri, te prej ali slej
zmanjka.

Papež Frančišek je te dni govoril, da je
med nami veliko parkiranih kristjanov,
kristjanov, »za katere je Cerkev parkirišče, ki varuje življenje z vsemi možnimi
zavarovanji«. Dlje časa, ko »si parkiran«, bolj občutiš lastno težo, težko se
je premakniti. Naslednja stopnja je, da
te začenja vedno več stvari motiti. Nazadnje zapustiš še parkirišče.
Ali ni najlepše biti sol, ko je ni veliko?
Ali ni najlepše biti luč, ko je tema? Jezus
nam je obrnil pogled. Zakaj bi še vedno
gledali s stare strani? Ko se odpraviš na
pot, je svet videti čisto drugačen kot s
parkirišča.
župnik

SKUPAJ NA SMUČANJE
V sredo gremo skupaj
na smučanje v Zoncolan. Še 20 mest je
prostih na avtobusu.
Odhod ob 6.15 izpred
šole v Dobravljah,
pobira še v Potočah,
Vrtovinu in Selu. Dnevna skupinska
karta je 26 €. Skupaj s prevozom bo
prispevek 35, če bo poln avtobus, sicer kak evro več. Dodatno nezgodno
zavarovanje ni vključeno, ureja po
želji vsak sam. Vračamo se do pribl.
19. ure.
MOŠKA VEČERJA
Moški lepo vabljeni na duhovni večer.
Dobimo se v soboto, 11. februarja, v župnijskem domu v Kamnjah
ob 18. uri.
Možje bodo skuhali bograč.
Sledi kratek film o tem, kako iti čez ...

Pogovor z gostom
in pogovor med
nami. Med nami
bo gost Dejan
Glavač iz Postojne, mož in oče,
duhovni asistent v
slovenski vojski (v vojašnici v Vipavi).
Delil bo z nami svojo izkušnjo. Je
duhovno zelo prizemljen in neposreden.
Skupaj bomo, da si po moško povemo in podelimo stvari, ki nas žulijo, in da nam Kristus da novih duhovnih moči za naprej.
Zaradi hrane, okvirnega števila,
se prijavite Tomažu Bricu: tomaz.
bric1@gmail.com; 040 888 225
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
v Črničah se dobimo v četrtek ob
19.30 v učilnici v Črničah.

dnjo minuto drugega bralca. Tudi ni
prav, da se zanašamo na tiste, ki so
v zakristiji. Za razporede se obrnite
na Stanka Rovtarja ali Nelo Remec.
Hvala, ker poskrbita za razporede.
Bralce že sedaj vabimo na dekanijsko srečanje bralcev, ki bo v Vipavi
v nedeljo, 19. februarja ob 18. uri.
Prišel bo gost Tone Bertoncelj.
V župniji pa računamo, da se bomo
bralci srečali v marcu, prav tako
z gostom. Takrat boste lahko tudi
sami kaj predlagali.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
od 6. do 19. 2. - hišne št. 1 do 8
PRVE SOBOTE
Naši župniji namesto v marcu na
prošnjo župnije Podnanos sodelujeta prvo soboto v maju.

MLADI
Mladinsko srečanje v petek ob 20.
uri v Kamnjah.
Animatorji oratorija računajte na
prvo pripravljalno srečanje, ki bo v
soboto, 25. 2. dopoldne v Vipavi.

Iz jutranjih nagovorov
papeža Frančiška

BRALCI BOŽJE BESEDE
Te dni ste ali boste
dobili nov razpored
za branje. Pohvala
vsem, ki ste pripravljeni opravljati tudi
to službo v cerkvi.
Vedno ste dobrodošli
novi, da sami pridete
in se ponudite. Tisti,
ki ste na seznamu, si takoj označite
v svojem koledarju dan, ko ste na
vrsti za branje. Tako ne boste spregledali. Kadar ne morete, poskrbite za zamenjavo, da ne iščemo za-

Po drugi strani pa je
nenavadno, da se ta odlomek iz
Markovega evangelija, ki govori
o Jezusu, množici, navdušenju,
o Gospodovi ljubezni, konča z
besedami o nečistih duhovih. Ko
so ti videli Jezusa, so vpili: »Ti si
Božji sin!«
To je resnica: to je resničnost, ki
jo čuti vsakdo izmed nas, ko se
približa Jezusu. Nečisti duhovi si
prizadevajo to preprečiti in zato
se vojskujejo z nami. Če kdo pravi, da je katoličan, redno hodi k

Krščansko življenje brez skušnjav
ni krščansko

maši in da, zahvaljujoč Bogu, nima
nikoli teh skušnjav, naj moli, saj
je na napačni poti: Krščansko življenje brez skušnjav ni krščansko:
je ideološko, je gnostično, toda ni
krščansko.
Kadar Oče ljudi pritegne k Jezusu,
je zraven še nekdo, ki priteguje na
nasproten način in se znotraj tebe
vojskuje! Zato Pavel o krščanskem
življenju govori kakor o boju: o
vsakodnevnem boju. Boj!
To je boj, da bi zmagali in uničili
imperij hudiča, imperij zla. Jezus je
prišel zaradi tega, da bi uničil hudiča, da bi uničil njegov vpliv na naša
srca. Medtem ko Oče ljudi priteguje k Jezusu, si duh zla vedno prizadeva porušiti. Krščansko življenje
je ta boj: ali se preko Očeta pustiš
pritegniti k Jezusu ali pa raje ostaneš pri miru. Če hočeš iti naprej,
se moraš boriti: »Čutiti srce, ki se
bori, da bi Jezus zmagal.«
V svojem srcu čutim ta boj?
Poglejmo, kako je z našim srcem:
V svojem srcu čutim ta boj? Med
udobjem ali služenjem drugim,
med zabavanjem ali molitvijo ali
češčenjem Očeta, med eno in drugo stvarjo, čutim boj? Med željo,
da bi delal dobro, in nečim, kar me
zaustavlja? Verjamem, da moje življenje gane Jezusovo srce?
Če ne verjamem tega, moram veliko moliti, da bi verjel, da bi mi bila
dana ta milost. Vsakdo med nami
naj pogleda, kakšna je situacija v
njegovem srcu. In prosimo Gospoda, da bi bili kristjani, ki znajo razločevati, kaj se dogaja v srcu, in
prav izbrati pot, po kateri nas Oče
pritegne k Jezusu.

