Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 2.,

KAMNJE ob 18.30
za † Emila Bratina,
Kamnje 28, 8. dan

GOJAČE ob 18.00
za †† Ljudmilo Rebek,
8. dan

VRTOVIN ob 18.30
za † Viktorja Breclja,
Vrtovin 55

ČRNIČE ob 18.00,
p. n. darovalcev

sreda, 22. 2.,
Sedež apostola Petra;
Marjeta Kortonska, spokornica

maša drugje
za župnijo

MALOVŠE ob 18.00
za utrditev vere
malovše skupnosti

četrtek, 23. 2.,

KAMNJE ob 18.00
za †† Grželj in Črmelj,
Kamnje 46

Jacinta in Frančišek Marto,
fatimska pastirčka

torek, 21. 2.,
Irena Rimska (Mira),
devica

Jožeﬁna Vanni,
redovnica

petek, 24. 2.,
Matija,
apostol

sobota, 25. 2.,
Valburga,
opatinja

nedelja, 26. 2.,
OSMA
NEDELJA
MED LETOM,

Aleksander (Branko),
škof

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Brankovič,
Brezavšček in Skrt,
veroučna maša p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 18.30
za zdravje,
Vrtovin 77

RAVNE ob 18.00
za † Vojka Vidmarja
in †† starše, Ravne 3

SKRILJE ob 8.00
za †† Lozar, Skrilje 56,
p. n. Kamnje 48

za vse †† Bratina in Ušaj,
p. n. Črniče 72

ČRNIČE ob 18.00

KAMNJE ob 7.30
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za † dekana Kodriča in vse črniške duhovnike
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Marijo Lenico Vodopivec, Kamnje 58, 30. dan
KAMNJE ob 13.00
krst otrok

Pred nami je:
• sreda, 1. 3., pepelnica, začetek posta;
• sobota, 11. 3., romanje birmancev, staršev in botrov v Oglej in na Barbano;
• nedelja (letos na 2. postno), 12. 3., križev pot na Svetega Pavla;
• nedelja, 19. 3., celodnevno češčenje in praznovanje sv. Jožefa v Kamnjah.

 Za konec
PRI VEČERJI – Mož in žena jesta škampe. Mož se poškropi po hlačah, se pogleda in reče:
»Izgledam kot svinja.« Žena ga pogleda in reče: »In še umazal si se.«
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

sedma nedelja med letom

19. februarja 2017
št. 8/17

Popolni kakor Oče
Jaz pa vam
pravim: Ljubite
svoje sovražnike in molite
za tiste, ki vas
preganjajo, da
boste otroci
svojega Očeta,
ki je v nebesih.
On namreč daje
svojemu soncu,
da vzhaja nad
hudobnimi in
dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč
ljubite tiste, ki
ljubijo vas, kakšno plačilo vas
čaka? Mar tega
ne delajo tudi
cestninarji? In
če pozdravljate
le svoje brate,
kaj delate posebnega? Mar
tega ne delajo
tudi pogani?
Bodite torej
popolni, kakor
je popoln vaš
nebeški Oče.
(Mt 5,44–48)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 49,14–15
2. berilo: 1 Kor 4,1–5
evangelij: Mt 6,24–34

V kraljestvu Čeng – pripoveduje zgodba – se je neki mož odpravil v mesto, da bi si kupil čevlje. Izbral si jih je, a opazil, da
nima mere. »Joj, mero za čevlje sem pozabil!« je zaklical ter
odhitel domov. Ko se je vrnil na tržnico, je bilo sejma že konec
in ni mogel kupiti novih čevljev. »Zakaj jih pa nisi pomeril?« ga
je vprašal sosed. »Bolj zaupam meri,« mu je odgovoril mož.
Temu človeku je podoben tisti, ki je z vero vstopil v novo
zavezo in se želi vrniti nazaj v staro zavezo. »Jaz pa vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte; marveč, ako te kdo bije po
desnem licu, mu nastavi še drugo ...« Jezus nas preseneča s
svojimi izjavami, da bi nas odvrnil od te stare religiozne zanke.
Med verniki je bila namreč vedno živa skušnjava »zanesljivega
vzorca«. Prikrade se želja po jasnih pravilih. Pogosto tudi duhovniki slišimo: »Gospod, povejte jasno in odločno, kaj je prav
in kaj ni, da bodo slišali tisti, ki vse skupaj jemljejo preveč na
lahko.« Nič ni narobe z jasnimi pravili. Tudi Jezus jih ni odpravil.
Narobe je, da se ljudje na ta pravila usedemo in se počutimo
varne.
Zelo mamljivo je, da bi imel pri sebi trdno religiozno mero, da
bi z njo lahko kupoval nove čevlje. To se mi dogaja, dokler se še
čutim močnega. Dokler še želim druge prepričati, dokazati, pokazati, ne pa razodeti. Zato Božja previdnost
poskrbi, da jo kdaj pozabimo doma, ostanemo brez nje. Jezus želi kristjane vzgojiti,
da bi odvrgli mere in okusili, kako lepo je,
ko je treba vedno znova na sebi pomeriti
druge čevlje. Tudi Bog bi nam lahko na
zemljo vrgel mero in dejal: »Po njej živite.« Pa ni šel po tej poti. Raje je sam
stopil v naše čevlje. Nekateri tega še
danes ne morejo sprejeti. Še vedno
čakajo, da bosta Bog in z njim Cerkev
šla nazaj in dala jasno mero.
»Bodite torej popolni, kakor je popoln
vaš nebeški Oče,« tako pomeni stopiti v

čevlje drugega. Bog Oče ni popoln kot
posameznik. Bog je popoln, ker živi popolno občestvo. Popoln je, ker je sposoben živeti popolne odnose s tistimi,
ki niso on.
Jezus zato ne pričakuje, da bi bili mlahavi posamezniki, ki vse dopuščajo in
vse odobravajo. Pričakuje ravno nasprotno, da nehamo biti posamezniki,
ki iščejo svojo lastno popolnost. Ta namreč obstaja le še na zemlji, v nebesih
sploh ni več mogoča. Zato je res neumno hoditi po vzorec v staro zavezo.
župnik

BRALCI BOŽJE BESEDE
Danes, v nedeljo, ob
18. uri vabljeni, kdor le
more, v avditorij škofijske gimnazije v Vipavi na srečanje bralcev
Božje besede. Vodil ga
bo igralec in napovedovalec pa tudi
sam bralec Božje besede v domači
župniji g. Tone Bertoncelj. V teoriji in praksi nam bo pokazal stvari, ki
so koristne za vsakega, ki bere Božjo
besedo pri sv. maši. Bralci povabite
tudi drug drugega.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v četrtek Kamnjah,
pol ure prej, ob 18. uri.
STREŽNIKI
Že nekaj časa se nismo
srečali. Lepo vabim
strežnike, da se za slabo uro dobimo v petek,
v Kamnjah ob 16.00 in v
Črničah ob 17.00, obakrat kar v učilnici. Pogledali si bomo kratek
film, se družili in obnovili spretnosti.

PRIPRAVA NA ORATORIJ
Vabljeni na mladinsko
srečanje v petek ob
20. uri v Kamnjah. V
soboto pa se v čim
večjem številu udeležimo priprave na letošnji oratorij, v prostorih
ŠGV od 9. do 13. ure. Lahko pokličete za pomoč pri prevozu. Lepo vabimo tudi nove animatorje od devetošolcev naprej. Prav vsak se lahko
pridruži.
V soboto bo razkrita tema, zgodbe,
duhovno sporočila in nove vsebine.
Zato ne zamudimo tega dobro pripravljenega srečanja.
KRST
V nedeljo bodo v Kamnjah
ob 13. uri prejeli sveti
krst:
Aljaž Karidi,
sin Jurija in Nives, Vrtovin 23;
Ana Valič,
hči Jožka in Marije, Kamnje 52a;
Hana Vodopivec,
hči Matije in Tjaše, Vrtovin 22b.
Njihove družine priporočamo v molitev
in se veselimo novega Božjega življenja.
UVAJANJE ODRASLIH V VERO
Za tiste, ki iščejo; za nekrščene; za
tiste, ki so samo krščeni; za tiste, ki
niso birmani, se prične priprava na
prvo postno nedeljo, 5. marca, ob
16. uri v župnišču v Batujah. Za dan
in uro srečanja se bomo dogovorili v
nedeljo, ko bomo uskladili želje. Prijavite se pri svojem župniku. Informacije pa lahko dobite v Batujah na
366-60-38 ali 031-301-114.

SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
od 20.2. do 5.3. - hišne št. 9 do 27a.

PRIHAJANJE K OBHAJILU
Tudi sam način pristopanja k svetemu obhajilu lahko pomaga k mirnemu in zbranemu prejemanju zakramenta. Da bi bilo čim manj nepotrebnega zatikanja, poskrbimo,
da gre lepo po vrsti: najprej prve
klopi z desne in leve, za njimi druge in tretje in tako naprej. Res je
lepo, če pridejo otroci posebej prvi,
vendar je morda še bolje, da prihajajo skupaj z odraslimi po vrsti. Seveda
lahko kdo od njih pride tudi prej, če mu
je nerodno med »ta
velikimi«. Vsak pride
s svoje strani v vrsto
na svoji strani, da se
lahko brez križanja
najbolje po zunanji
strani ob steni vrne
na svoj prostor.
Ob tem ponovno spodbujam družine in vse druge, naj vam ne bo nerodno biti pri maši v prednjih klopeh
ali pri stranskih stolih čim bliže oltarju. Ne imejte občutka, da se izpostavljate pred drugimi. Še posebej
vabim mlade, da ste glede tega korajžni, saj je zadaj, odmaknjen zelo
težko bolje »pasti v mašo«.
Tudi odrasli lahko pridete po blagoslov. Ponovno spominjam, da lahko
tudi odrasli pridete in pokažete s
prstom na ustnicah ali prekrižanimi
rokami na prsih ter tako prejmete t.
i. duhovno obhajilo, blagoslov s križem na čelu, če stalno ali trenutno
ne morete prejemati obhajila. Ta gesta je znamenje, da tudi ob ovirah
pri zakramentalnem občestvu nihče
ni izločen iz skupnosti.
V nadaljevanju bo še nekaj razlage o tem, kdo in zakaj lahko oz. ne
more prejemati evharistije.

Iz jutranjih nagovorov
papeža Frančiška

Brez ženske
ni harmonije
Kadar govorimo o
ženskah, o njih pogosto
govorimo na funkcionalen način: ženska je, da
bi delala določene stvari.
Vendar pa nasprotno ženska prinaša
bogastvo, ki ga moški in vse stvarstvo in vse živali nimajo. Ženska v
stvarstvo prinese harmonijo, samo z
žensko je Adam lahko bil eno meso:
Ko ni ženske, ni harmonije. Ko govorimo, pravimo, da smo v družbi z
močno moško naravnanostjo. Manjka
ženska. In ženska ni le, da bi »pomivala posodo«, ampak, da bi prinašala
harmonijo. Brez ženske ni harmonije. Nista enaka, nista eden višje od
drugega: ne. Vendar pa moški ne prinaša harmonije, ampak jo ona. Ona
je tista, ki prinaša tisto harmonijo, ki
nas nauči ljubkovati, ljubiti z nežnostjo in ki iz sveta naredi nekaj lepega.
Trije trenutki: Prvi je človekova osamljenost; drugi so sanje, kajti ženske
ni mogoče razumeti, ne da bi jo prej
sanjal; in tretji trenutek je njuna skupna usoda, biti eno samo meso. (...)
Mnogokrat slišimo reči, da je v neki
družbi ali instituciji potrebna ženska,
da bi naredila to ali ono. Ne, ne, ne,
ne: funkcionalnost ni namen ženske.
Res je, da mora ženska delati določene stvari, kakor jih delamo vsi. A
njen namen je ustvarjati harmonijo
in brez nje v svetu harmonije ni.
Izkoriščati osebe je zločin nad človeštvom: to je res. Toda izkoriščati
žensko je še več: pomeni uničiti harmonijo, ki jo je Bog želel dati svetu.
Pomeni uničevati.

