Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 1.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Kamnje 15
in Kamnje 38, p. n. darovalca

GOJAČE ob 16.00
za †† Jožefa in Karlino Ličen,
p. n. Gojače 8

Martina,
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Bojana Batiča,
Vrtovin 78, p. n. darovalca

ČRNIČE ob 17.30
za †† Rada in Marico Hvalič
ter vse ††, Črniče 1b

sreda, 31. 1.,
Janez Bosco,
duhovnik

SKRILJE ob 18.30
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 52

ni maše v Malovšah

četrtek, 1. 2.,

KAMNJE ob 18.30
za † Suzano Rože,
p. n. Selo

RAVNE ob 16.00
za †† Vojka in starše Vidmar,
Ravne 3

prvi petek, 2. 2.,

KAMNJE ob 18.30
za † Milana Breclja,
Vrtovin 77
veroučna maša; blagoslov sveč,
od 18.00 možnost za spoved,
po maši kratko češčenje
SKRILJE ob 8.00
za † Zdravka Rustja,
Skrilje 71c
od 7.30 češčenje in spoved

Boleslava Lament,
redovnica

torek, 30. 1.,

Brigita Irska,
opatinja

prva sobota, 3. 2.,
Blaž,
škof in mučenec

nedelja, 4. 2.,
5. NEDELJA
MED LETOM,
Jožef Leoniški,
misijonar

28. januarja 2018
št. 4/18

Kaj je nečisto

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE

Gospodovo
darovanje, svečnica
redovniški dan

četrta nedelja med letom

ČRNIČE ob 17.30
za †† redovnici Pavlo in
Darinko Bajec, p. n. Črniče
veroučna maša; blagoslov sveč
uro pred mašo češčenje in
spoved;
ČRNIČE ob 17.30
na čast Materi Božji in
angelom varuhom, p. n.
Črniče

SKRILJE ob 7.30
za †† Stanislava in Merico Možina, Skrilje 83
ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Črmelja in njegove †† sestre, p. n. Gojače 36
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Bizjak in Možina, Potoče 24

V njihovi
shodnici pa je
bil prav tedaj
človek z nečistim duhom
in je zavpil:
»Kaj imamo
s teboj, Jezus
Nazarečan? Si
nas prišel pokončat? Vem,
kdo si: Sveti,
od Boga.«
Jezus pa mu
je zapovedal:
»Umolkni in
pojdi iz njega!« Nečisti
duh ga je
stresel, zavpil
z močnim
glasom in šel
iz njega.
(Mr 1,22–26)

 Za konec
BENCIN – Blondinki se peljeta z avtomobilom. Motor se začne ustavljati in voznica zapelje na odstavni pas.
»Kaj se je zgodilo?« vpraša sopotnica. »Uh, zmanjkalo nama je bencina.« »Še dobro, da voziš ti, ki se vsaj
spoznaš na motor. Jaz bi peljala kar naprej!«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Job 7,1–4.6–7
2. berilo: 1 Kor 9,16–23
evangelij: Mr 1,29–39

K nekemu ruskemu menihu je prišel človek, ki je zelo preklinjal.
Tega se ni več mogel odvaditi. Zdravil ga je z Božjo besedo. Vedno, ko mu je ušla kletev, mu je menih odprl Sveto pismo: »Tu
imaš. Beri!« Človek je bral, potem pa nejevoljno vzkliknil: »Kaj
je to? Saj prav nič ne razumem teh besed!« Menih pa: »Ni treba,
da jih ti razumeš. Važno da jih razume hudič. On prepozna Božjo
besedo.«
V shodnici, na svetem kraju je bil »prav tedaj človek z nečistim
duhom.« In ta je prepoznal Božjo besedo in začel vpiti. Podobno
je s preklinjanjem. Nečistoča se nabira v duši in ta nečistoča se
pretvori v besedo. Kako zelo me boli, ko slišim preklinjati že otroke! Še posebej hudo je, če so to posrkali od očetov ali mater.
Sveto pismo je zdravilo za to duhovno bolezen, ko se notranja,
očem nevidna nečistoča pretvarja v besede. In kaj je nečisto?
Hudič ve veliko o Bogu, vendar ne more več biti z njim združen,
ne more ga slaviti. Nečisto je v Svetem pismu tisto, kar se ne da
spraviti skupaj. Na primer nečiste živali v Stari zavezi, ki ne pašejo v nobeno skupino. Svinja je spadala med nečiste živali, zato
ker ima parklje, vendar ne prežvekuje. Nečistost torej ni zaradi
smradu. Tudi človek ne nečistuje zato, ker bi delal nekaj grdega.
Nečistuje zato, ker nekaj zelo lepega zlorablja za nekaj, kar ne
združuje ali združuje le od zunaj, začasno.
»Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega.« Zakaj je bil ta duh nečist? Zato, ker ni več združljiv z Bogom
in zato tudi ne s človekom. Ker je oznanjal le sebe in ne drugega.
Kristus je nastopil in oznanjal drugega, Očeta. Hudič
veliko ve. Vendar lahko živi
samo še »v sebi«, ne more
pa živeti »z drugim«. Sem
in tja srečaš človeka, ki je
tako priklenjen v sebi, da se
mora kakor parazit prisesati
na druge.

Sveto pismo zato ni knjiga vedenja o
Bogu. Nekdo lahko študira teologijo,
Sveto pismo, pa ni veren. Tudi hudič ve,
da Bog je in dobro pozna Sveto pismo,
vendar ni veren.
Zato se trudi, da bi nam Sveto pismo
predstavil kot knjigo duhovne teorije, ki
si jo je treba naučiti in jo potem prenesti v življenje. Zelo je pretkan in ve, da
to ne deluje. Ve, da to utrudi generacije, da odpadejo od vere. Taka vernost
so »parklji in prežvekovanje«. Biti veren pomeni biti v mreži, »biti z«.
Brati Sveto pismo pomeni dovoliti, da
te Bog sreča. Hudič, ti daje znanje, ki
ločuje. Sveto pismo, ti daje znanje, ki
združuje.
župnik

NEDELJA SVETEGA PISMA
danes ob 15. uri srečanje s škofom
Jurijem Bizjakom in Svetim pismom v
telovadnici škofijske gimnazije v Vipavi. Lepo vabljeni.
VEROUK – SVETOPISEMSKI MARATON
Ta teden bo spremenjen verouk. Pridite brez zvezkov. Če
imate Sveto pismo,
ga prinesite s seboj.
Pridete ob običajnih
urah verouka ali ob
kateri koli drugi polni uri. Sveto pismo
bomo prebirali z veroučenci pri urah verouka (od 3. razreda naprej).

V veroučni učilnici
v Kamnjah v torek, 30. 1., od 15.
do 18. ure in
v četrtek, 1. 2., od 16.30 do 18.30.
V veroučni učilnici
v Črničah v četrtek, 1. 2., od 15.
do 18. ure. (6.-9. razred pridete v
četrtek).
Vsako uro se zamenja skupina. Odrasli lahko pridete tudi vmes.
Branje ni samo za otroke, lepo ste
vabljeni starši in drugi odrasli, mlajši
ali starejši. Če ne želite brati, lahko
samo spremljate.
Doživimo drugačno izkušnjo Svetega
pisma in osebni dotik Boga tam, kjer
ga najbolj potrebujemo.
VEROUČNA MAŠA
ta teden otroci vabljeni k maši v obeh
župnijah v petek na svečnico.
DEKANIJSKI
SVETOPISEMSKI MARATON V KRIŽU
Mini svetopisemski maraton Vipavske
doline bo v soboto, 3. 2., v samostanki kapeli v Vipavskem Križu
od 15. do 20. ure.
V duhu gesla letošnjega maratona »Čujte in molite« se bomo zbrali
predvsem ob molitvi, kontemplaciji,
petju ter seveda branju Božje besede, ki je upanje in nas Bog prek nje
nagovarja, da stopi v naše življenje.
Kontakt za branje (Martin 051 364
549) Vabljeni! Skupina Zažigači
Glavno »maratonsko« branje ob
10-letnici bo trajalo od sobote, 27. januarja, do sobote, 3. februarja, 24 ur
na dan v kapeli Antonovega doma na
Viču v Ljubljani.

PRVI PETEK IN SOBOTA
INFORMATIVNA DNEVA NA ŠKOFIJSKI
vabljeni k redni spovedi, maši in če- GIMNAZIJI VIPAVA
ščenju.
bosta v petek, 9. februarja, ob 9. in
Bolnike in starejše obiskujem v so- 15. uri ter v soboto, 10. februarja, ob
boto dopoldne.
9. uri. Pridite in poglejte šolo in dijaški
dom. Lepo vabljeni osmošolci in deveŽGS KAMNJE
tošolci.
Člani gospodarskega sveta Kamnje
se dobimo v sredo ob 19.30.
SARA IN BOJAN DOLJAK

V nedeljo, 11. 2. bosta v Šempasu pri
g. EFREM MOZETIČ – STOLETNIK
maši ob 10.30 pričevala Sara in Bojan
V sredo obhaja sto let življenja najDoljak. Pri maši bo blagoslov zakonskih
starejši duhovnik naše škofije, g.
parov. Lepo valjeni.
Efrem Mozetič. Duhovniki bomo z
njim praznovali pri sveti maši ob 16.
SKUPAJ NA SMUČANJE
uri v Pristanu.
Prijavljenih nas je 30. Še 27
prostih mest je na avtobusu.
ORATORIJ
Odhod proti Zoncolanu 8. 2.
Letošnji oratorij bo od
ob 6. uri. Skupinska celo2. do 6. julija, teden
dnevna karta je 26 €, skupaj s prevopozneje zaradi drugih
zom prispevek 35. Če bo avtobus poln,
obveznosti animatorjev.
za mlade evro manj.
Vabljeni k sodelovanju. Upajmo, da
staršem s premikom termina nismo
ŽUPNIJSKO ROMANJE
preveč prekrižali načrtov za počiŠe vedno čakamo program, morda pritnice. Letošnja glavna oseba bo naš
de naslednji teden, da začnemo zbirati
slovenski svetniški misijonar med
prijave.
Indijanci Friderik Baraga.
MLADINSKO SREČANJE
V petek smo se odgovorili, da se dobivamo vsak prvi in tretji petek.
Vabljen ne glede na to, ali boš pri
oratoriju ali ne. Pomembno je, da
smo skupaj.
PREDAVANJA ZA STARŠE
Škofijska gimnazija Vipava vabi v
sredo, 31. januarja ob 18. uri na
predavanje za starše. Predaval bo g.
Marko Juhant (o problematiki mladostništva).
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
petek popoldan od 14. do 18. ure:
od Pokcevih proti cerkvi, Brith;
sobota popoldan od 13. do 18.
ure: od šole navzdol proti št. 1.

OBNOVLJEN OLTAR V MALOVŠAH
Ta teden je bila montirana obnovljena
kamnita plošča na oltarju v Malovšah.
Hvala vsem, ki ste sami poskrbeli za
izvedbo. Stroški so bili 1.464 €. Če je
kdo pripravljen, lahko daruje namenski
dar za stroške te obnove.

