Bogoslužje:
ponedeljek, 22. 1.,

v Kamnjah ni svete maše

GOJAČE ob 16.00
za †† Jožefa in Amalijo Rebek,
p. n. Gojače 45

Henrik Suzo,
mistik

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9

ČRNIČE ob 17.30
za †† Danila in Anico Kosovel,
p. n. Črniče 61a

sreda, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof in cerkveni učitelj

SKRILJE ob 18.30
za vse †† Saksida,
Skrilje 1a

MALOVŠE ob 16.00
za † Cvetko Grgič,
p. n. Malovše 17

četrtek, 25. 1.,

RAVNE ob 16.00
KAMNJE ob 18.30
za †† Jožeta in Zoﬁjo Bratina, po namenu
V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE
Kamnje 33a

Vincencij (Vinko),
mučenec

torek, 23. 1.,

Spreobrnitev
apostola Pavla

sklep molitvene osmine
za edinost kristjanov

petek, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

VRTOVIN ob 18.30
za vse †† Vodopivec,
Vrtovin 48
veroučna maša

ČRNIČE ob 17.30
za †† Debeljak in Vodušek,
p. n. Črniče 84a

sobota, 27. 1.,

SKRILJE ob 7.30
za †† Besednjak,
Skrilje 74

ČRNIČE ob 17.30
za † Milana Mohoriča,
p. n. Črniče 19

Angela Merici,
devica

nedelja, 28. 1.,
4. NEDELJA
MED LETOM,
nedelja Svetega pisma
Tomaž Akvinski,
duhovnik, cerkveni
učitelj

KAMNJE ob 7.30
za žive in ††, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za † Danila Cigoja, p. n. družine, 1. obletna
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Marijo Batagelj, Potoče 35

 Za konec
VPRAŠANJE – Mimoidoči vpraša policista: »Oprostite, morda veste, kje je tukaj pošta?«
Policist ponosno: »To vem! Vprašajte me kaj težjega!«
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tretja nedelja med letom

21. januarja 2018
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Čas in "čas"
Mark Twain je zapisal: »Jutri bom spremenil življenje. Včeraj
sem to hotel narediti danes.« Vsi odrasli več ali manj poznamo
podobne trdne sklepe. Taki trdni sklepi so morda koga pripeljali
do spremembe, vendar še nobenega niso pripeljali do spreobrnjenja.
Toda Jezusovo prvo oznanilo »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju.« prinaša
nekaj povsem drugega. To ni več klic, kot pri Janezu Krstniku:
spremenite to. Temveč: verujte. In kaj pomeni zares verovati?
Imel sem samo eno željo – je pripovedoval iskalec – popolnoma
se podariti Bogu. Zato sem se odpravil v samostan. Neki stari
menih me je vprašal: »Kaj želiš?« Odgovoril sem: »Želim le eno:
samega sebe popolnoma podariti Bogu.« Pričakoval sem, da bo z
menoj očetovsko prijazen, toda on mi je zaklical: »ZDAJ!« Potem
je vzel palico, se postavil za menoj in jo zavihtel nad menoj ter
spet zavpil: »ZDAJ!« ZDAJ!«. To se je zgodilo pred leti, a me dogodek še vedno spremlja, kamorkoli grem.
Jezusov »čas se je dopolnil« pomeni, da se je »kronos« izčrpal in
je prišel »kairos«. To je en sam zdaj. To je čas, ko nastopi »ugodno vreme« Ljudje čas zelo različno doživljamo. Danes, ko manjka prisotnost, čas teče precej hitreje, čeprav naprave tega ne zaznajo. Ko si zaljubljen, je nekdo
stalno prisoten. In čas takrat drugače govori. In
zato zelo drugače teče. Ko nič ne pričakujemo
in se ukvarjamo samo s tem, kaj je treba delati, nam čas ne govori o Bogu. Govori nam
le o obveznostih. Ne govori nam o Bogu
ampak le še o neki religioznosti. »Ne(Mr 1,15–18)
beško kraljestvo se je približalo«
pa pomeni, da je nekdo sedaj
navzoč, je »zdaj« tu, tudi ko ga
Odlomki Božje besede
ne vidim. Ne moreš biti zaljubljen
na naslednjo nedeljo:
v nekaj, lahko si le v nekoga.
1. berilo: 5 Mz 18,15–20
2. berilo: 1 Kor 7,32–35
Zato beseda »spreobrnite se«
»Čas se je dopolnil in Božje
kraljestvo se
je približalo.
Spreobrnite
se in verujte
evangeliju!«
Ko je šel ob
Galilejskem
jezeru, je zagledal Simona
in Andreja,
Simonovega
brata, ki sta
metala mrežo
v jezero; bila
sta namreč
ribiča. Jezus
jima je rekel: »Hodita
za menoj in
naredil vaju
bom za ribiča
ljudi!« Takoj
sta pustila
mreže in šla
za njim.

evangelij: Mr 1,21–28

v evangeliju ne pomeni, da se obrneš
od ateizma k Bogu, ampak od religije
k veri. Iz »kaj« v »kdo«. Biti kristjan
ne pomeni, da imaš člansko izkaznico.
V statistikah lahko navajamo, da je med
nami toliko odstotkov katoličanov. To je
podatek o religiji. To za Božje kraljestvo
ne pomeni prav veliko. Božje kraljestvo
se je namreč približalo in se ne meri več
v količinah. Biti kristjan pomeni, da si v
mreži. Biti kristjan pomeni, da si povezan. »Hodita za menoj in naredil vaju
bom za ribiča ljudi.«
Meni zadnja leta zelo naglo teče čas.
Verjetno tudi ti odkrivaš enako. Toda
rad bi ti povedal, da se mi je odkril odgovor. Ko nekdo postane spet prisoten,
čas teče drugače. In čas začne govoriti.
Začne govoriti o tistem, ki je prisoten.
In ne več le o tem, kaj bi moral še narediti in spremeniti.
župnik

MOLITVENA OSMINA
za edinost kristjanov do četrtka.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v petek v Vrtovinu. Lepo vabljeni starši in otroci.«
MESEC VERSKEGA TISKA
V januarju posebej vabljeni, da
obnavljamo branje dobre verske
literature. Lepo
je, da mnogi obdržite naročnine in skrbite za razgledanost tudi na tem področju.
Tednik Družina se prav v tem času
prenavlja in v mesecu januarju prihaja k vam s kratkoročno ponudbo,
da bi se lahko na lastne oči prepričali
o kakovostnih vsebinah v njej. Prejmete lahko deset številk, plačate jih

pet. Vabljeni, da vzamete s seboj zgibanke, ki so na voljo v cerkvi. Na njih
je lepa molitev za družine in morda
naredite tudi pritrdilni korak. Zelo priporočam.
MLADINSKO SREČANJE – ORATORIJ
V petek se spet dobimo
na mladinskem srečanju.
Vabljeni stari in novi na
srečanje v farovški kuhinji v Kamnjah 20. uri, da
se dogovorimo za termin
poletnega oratorija.
Vabljeni pa že zdaj na smučanje 8. februarja v Zoncolan.
SKUPAJ NA SMUČANJE
gremo v četrtek, 8. februarja, v Zoncolan. S prevozom bo cena okr. 35, če bo
poln avtobus. Že lahko sporočite prijavo.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
V tem tednu obiskujem domove v Kamnjah:
danes (v nedeljo) od 14. ure: Kukanje od spodaj navzgor
in proti večeru od 16.30 v Mladicah;
petek popoldan od 14. do 18. ure:
Vodopivška vas navzgor do kapelice;
sobota proti večeru, od 16. ure do
19. ure: Pirjevci.
Naslednjo nedeljo predvidoma ne
bom blagoslavljal.
SPLETNA ANKETA
Starši ste naprošeni, če lahko na spletni strani v par minutah naredite anketo o spremljanju predšolskih otrok.
NEDELJA SVETEGA PISMA
tokratna nedelja, 28. 1., z geslom:
»Z Bogom v družini« Vsi prijatelji
Božje besede (ne samo bralci in člani
bibličnih skupin) vabljeni v nedeljo

na srečanje ob 15. uri, V telovadnici škofijske gimnazije v Vipavi se
bomo lahko ob Svetem pismu pogovarjali s škofom Jurijem
Bizjakom.
SVETOPISEMSKI
MARATON
Konec meseca se bo
odvijal Svetopisemski maraton, ki
praznuje desetletnico. Letošnje geslo je Čujte in molite.
»Maratonsko« branje Svetega pisma bo trajalo od sobote, 27. januarja, do sobote, 3. februarja, 24 ur
na dan v kapeli Antonovega doma
na Viču v Ljubljani.
V naši župniji bomo
pripravili Svetopisemski mini maraton kot lansko leto.
Sveto pismo bomo
prebirali z veroučenci pri urah verouka (od 3. razreda naprej). V veroučni učilnici v Kamnjah bomo brali
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
bomo brali v četrtek, 1. 2,. od 15.
do 18. ure.
Lani je bil odziv zelo dober. Veroučenci so dobili lepo izkušnjo prebiranja Božje besede iz Svetega pisma.
Lepo povabljeni tudi starši in drugi župljani – kadarkoli v navedenem terminu.
Naj nas živa Beseda na novo nagovori, naj se odprejo naša srca, da se
prerodimo z močjo Svetega Duha,
Tolažnika.

PREDAVANJA ZA STARŠE
Škofijska gimnazija
Vipava vabi na predavanje za starše, ki
bo 31. januarja 2018,
ob 18. uri na šoli.
Predaval bo g. Marko
Juhant (o problematiki
mladostništva).
OTROCI ZA OTROKE
Otroci V Črničah ste poleg darov pri
koledovanju v šparovčkih darovali še
107,40 za vrstnike v misijonih.

SVETO PISMO
nekaj "suhih" podatkov
Sveto pismo ali Biblija (iz starogrške besede βιβλια: biblia, kar pomeni knjige).
Je najbolj brana knjiga v zgodovini. Celotno Sveto pismo je danes
prevedeno v več kot 350, delno pa
v prek 2.400 jezikov.
Prvi prevod Stare zaveze v grščino
se imenuje Septuaginta. Iz izvirnih jezikov je Sveto pismo v latinski jezik prvi prevedel sveti Hieronim v 4. stoletju. Danes se Sveto
pismo prevaja skoraj izključno iz
izvirnega hebrejskega, aramejskega in grškega besedila.
Slovenci smo prve prevode dobili
v šestnajstem stoletju.
Sveto pismo je sestavljeno iz 73
knjig, od katerih jih Stara zaveza
vsebuje 46, Nova zaveza pa 27.
Vedenje podatkov o svetem pismu
ne pomeni veliko, če ga ne beremo in se z njim ne hranimo.

