Bogoslužje:
ponedeljek, 4. 2.,

četrta nedelja med letom
KAMNJE ob 18.30
za † Albino in vse †† Petrovčič,
Kamnje 35

GOJAČE ob 17.00
za †† Pavlino in Janka Breclja in
tri †† redovne sestre,
p. n. Gojače 45

Agata,
devica in mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za †† Viktorja Breclja,
Vrtovin 55 veroučna maša

ČRNIČE ob 17.00
na čast Svetemu Duhu in Materi
Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n.

sreda, 6. 2.,
Pavel Miki
in japonski mučenci

SKRILJE ob 18.30
za † Rudija Podgornika,
p. n. družine Ferjančič

MALOVŠE ob 17.00
za † Cvetko Grgič,
p. n. Malovše 17

četrtek, 7. 2.,

KAMNJE ob 8.00
v zahvalo in priprošnjo,
Kamnje 5

RAVNE ob 17.00
za † Danico Slejko, 30. dan
v Črničah večerna adoracija za
moške na misijonu od 21.00 do 22.00

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

v Kamnjah ob 20.00 (po smučanju)
za mlade

ČRNIČE ob 17.00
za †† starše Ivana in Alojzijo
Podgornik in v zahvalo za vse
dobro, p. n. Črniče 3a

sobota, 9. 2.,

SKRILJE ob 8.00
za † Ingrid,
p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 17.00
za †† Debeljak in Kosovel,
p. n. Črniče 84a

Gilbert,
redovnik

torek, 5. 2.,

Rihard,
kralj

Apolonija (Polona),
devica in mučenka

nedelja, 10. 2.,
PETA
NEDELJA
MED LETOM
Sholastika,
redovnica

VRTOVIN ob 7.30
za †† Jožefa in Marijo Podgornik, Vrtovin 34
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Janka Peršiča in vse †† Slejko, Gojače 5
KAMNJE ob 10.30
za †† Jagodnik, Potoče 48
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Ko sem bil otrok

Ko so to
slišali, so
vsi v shodnici pobesneli. Vstali
so, ga vrgli
iz mesta
in odvedli
na previs
hriba, na
katerem je
bilo sezidano njihovo
mesto, da
bi ga pahnili v prepad. On pa
je šel sredi
med njimi
in je hodil
dalje.
(Lk 4,28–30)

 Za konec
OČE SINU – Oče piše sinu študentu: »Prilagam denar, za katerega si prosil, obenem pa bi te še
opozoril, da se 50 € ne piše z dvema ničlama.«
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:
Iz 6,1–8
1 Kor 15,1–11
Lk 5,1–11

»Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok, mislil kakor otrok,
sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je
otroškega.« Opazujem današnje fante in se sprašujem, kdaj sploh
lahko rečejo, da so odrasli, možakarji. Kje lahko danes najdejo
zgled? Skozi katero preizkušnjo naj odkrijejo lepoto moškosti?
Toda sveti Pavel ne govori o tem odraščanju. Tudi ne govori
samo o moških. Nastavlja nam le pomenljivo ogledalo. Ko zapustimo otroške navade in mišljenje, to še ne pomeni, da smo zapustili tudi otroško sprejemanje vere. To, da si stvari vzel v svoje
roke, da sam odločaš o svojem življenju, še ne pomeni, da si
odrasel ali odrasla. Odraslost se pokaže v tem, kako ljubiš. Morda
si presenečen. Pa vendar je Sveto pismo glede tega zelo jasno.
Nekateri mislijo, da odraslost pomeni, da imaš svoje mnenje,
skratka, da si »pameten«. Vendar, zanimivo, ravno zaradi te »pametnosti« v domačem kraju Jezusa niso sprejeli. Nazaret je veljal za
zelo pravoverni del Galileje. Imeli so se, da so nekoliko pred drugimi.
Pomislimo, odrasli verni moški in ženske, ali smo danes res zapustili to, kar je otroškega? Odraslost se pokaže v načinu. Odrasel
postaneš, ko zmoreš obvladati način svojega ravnanja in svoje
vernosti. Jezus nas zato kar malo preseneča, da je poslušalce na
začetku tako neposredno izzval. Vendar se je v njihovem odzivu
razodela njihova resnica. Glej na način, kako človek nekaj pove,
in odkril boš ali njegov »prav« razodeva resnico ali ne.
Zdi se mi, da nas Jezus Kristus tudi danes kar neposredno izziva.
In podobno kot v Nazaretu se prav v teh letih dogaja prečiščenje.
Močni in ta glavni so ga zavrnili, celo
izgnali. Najbrž jih je kar veliko ostalo
ravnodušnih, brezbrižnih. Opazovali so
in ostali v svojem svetu. Nekaj pa jih
je vedno, ki ga sprejmejo. Taki, ki so
zapustili varno otroško in so šli na pot.
Luka na koncu pripovedi doda: »On
pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.« Slikovito podoba, ostali so tam,
kjer so bili. Pokaže na duhovni pomen

tega dogodka. Lahko misliš, da si odrasel, vendar si ostal tam, na mestu.
Nisi zapustil otroštva, četudi se čutiš
močnega.
Kaj nam želi Bog povedati, ko trenutno mlade generacije od otroške vere
gredo drugam? To, da je lahko vzgajati v okolju, kjer vrstniki pretežno živijo
verske navade. Zadostuje, da kot odrasel ostajaš v svojih otroških na videz
odraslih navadah. Ko tega okolja ni, je
za vzgojo potrebno, da ti zapustiš, in
stopiš na pot. Abraham, je v starosti zapustil svojo deželo, Mojzes prav
tako. Jezusovi učenci enako. Marija in
Jožef sta morala zapustiti njune predstave. To je odrasla vera. Jezus Kristus
nam razodene Boga, ki je ljubezen, ki
ne ostane »tam«, na mestu. Ne ostane v nebesih. To, da si krščen, in Bog
zate še vedno ostaja tam nekje zgoraj, je še otroška vera.
Bog nam je naklonil poseben čas preizkušenj, da bi se sploh naučili ljubiti.
Odraslost se pokaže v tem, kako ljubiš.
župnik

BLIŽNJA
PRIPRAVA NA MISIJON
Vabim vas, da resno vzamemo »trojni napad« proti zlu in bližnjo pripravo duhovnega prostora za misijon.
Tri orožja: dobra dela, molitev in odpovedi
(žrtve).
Dobra dela: tista konkretna (lahko majhna), ki jih naredim s tem namenom (primer: grem obiskat sosedo/a s tem namenom, z ljubeznijo; grem počistit okolico
…; v trgovini v vrsti pri blagajni molim
Zdrava Marijo za vsakega …). »Veljajo« tista, ki
jih naredim z namenom
misijona.
Molitev: Molitev, ki jo
posebej namenim (na
primer molitev na listku) in molitev ob delu,

vožnji, blagoslavljanje ljudi, ki jih čez dan
srečam.
Odpovedi (žrtve): To je konkretna drobna odpoved (primer: zamika me, da bi nekaj dal v usta, in se v trenutku odpovem;
nekdo me je prizadel, darujem kot žrtev;
nimam prevoza, grem peš, darujem kot
žrtev; doma skupaj sklenemo, ta dan zvečer brez vseh digitalnih povezav, osebna
odpoved televiziji, dnevnim novicam …).
ZBIRANJE LISTKOV
V skrinjico, ki je v župnijski cerkvi, vsak
teden vržemo listek, ki smo ga »uporabili«. Res vabim, da gremo v boj prosti vse
večji brezbrižnosti in verski mlačnosti z
odločno zvesto molitvijo. Ponesite te molitvene listke tudi
drugim, ki ne pridejo, ali starejšim, ki ne morejo
priti v cerkev.
VEČERNA ADORACIJA
ob četrtkih odslej spet od 21. do 22.
ure. Pridite se odpočit v Gospodu. Ta četrtek smo z Jezusom v molitvi za misijon
za moške.
SREČANJE ŽUPNIJSKIH SVETOV
V sredo se dobimo na pogovoru pred misijonom člani župnijskih svetov skupaj v
župnišču v Batujah ob 19.30. Dobrodošli
ste tudi drugi, ki želite.
VEROUK
je ta teden reden. Prvi in deveti razred
imata v tednu po 10. 2.
Veroučna maša bo v torek v Vrtovinu;
pred mašo še možnost za spoved.
STARŠI
V tem času pred misijonom (razen za
starše birmancev) ni posebej srečanj za
vas. Očetje, računajte na dan svetega
Jožefa, torek, 19. 3., ko bo večerja za
vas, matere pa na soboto pred materinskim dnevom popoldne, 23. 3. Pokažite
pa odgovornost in si organizirajte čas, da
ne bodo imeli prednost treningi, tekme ali
celo rojstni dnevi. Za otroke bo srečanje
obe soboti, 16. in 23. marca. Še po-

sebej bo zahtevno za družine birmancev, saj gremo že soboto prej skupaj
v Oglej.
MLADI
Pohvala vsem, ki si vzamete čas za
srečanje. Ta petek, na praznik, se
spet dobimo (po smučanju) ob 20. uri.
Najprej maša, potem še pogovor in dogovor za srečanje z otroki na misijonu.

SREČANJE IZREDNIH DELIVCEV OBHAJILA
bo v soboto, 16. februarja, ob 9. uri. Ob tem
iskrena hvala vsem možem, ki se dajete na
razpolago tudi za to služenje.
V Črničah prosim še koga od mož, da bi bil
pripravljen sprejeti to služenje v cerkvi.
Izredni delivci obhajila imajo od škofa dano
poslanstvo, da lahko obhajilo nesejo tudi
bolnim in ostarelim na dom.

NA SMUČANJE
Mladi in manj mladi vabljeni na pot v Zoncolan.
Odhod v petek ob 6.
uri izpred šole v Dobravljah. Avtobus pobira
(da ne izgubljamo časa)
samo na treh krajih: v
Dobravljah, Gojačah na avtobusni
postaji (je ravno na sredini in prosta
parkirna mesta, od tam takoj na hitro
cesto) in še (za morebitne zamudnike)
na Petrolu pred mejnim prehodom Vrtojba. Vračamo se ok. 19. ure.
Prispevek (dnevna karta + prevoz):
odrasli 37 €; otroci od 7 do 10 let: 13
€, otroci do 7 let samo prevoz: 8 €.
(Karta za najstnike stane enako, kot je
skupinska za odrasle: 28 €.)
Zavarovanje ni vključeno, imejte vsaj
evropsko kartico ali sami uredite nezgodno.) Na voljo je 57 mest, trenutno
nas je 42. Malica iz popotne torbe.

HVALA IN POHVALA
vsem, ki ste sodelovali pri branju Svetega
pisma, še posebej staršem, ki ste si izborili
in namenili čas. Otroci so znova pokazali, da
lahko zelo lepo sledijo branju Svetega pisma.
Le doma smo jim odrasli dolžni dati zgled.

PRENOVLJEN TEDNIK DRUŽINA
V nedeljo bomo imeli
možnost spoznati prenovljen tednik Družina.
Nova je po podobi in vsebini. Ob naročilu prejmete
tri brezplačne izvode in
knjižico s kuharskimi recepti. Zelo priporočam!
SVETOGORSKA PODOBA
nadaljuje pot. V Kamnjah je še v novem naselju, v nedeljo, 10. 2., jo prevzamete v Potočah. V Gojačah gre po
vasi, še vedno lahko pokličete na 040
627 193. V Vrtovinu je sedaj pri Krtih,
na poti proti Podgori.

HVALA
tudi vsem, ki ste postavljali in tudi pospravili jaslice.
DELAVNICE MOLITEV IN ŽIVLJENJA
»Ne boj se, prijatelj, ničesar ne izgubiš. Saj
Jezus prinaša, karkoli si želiš. Le odpreti
mu moraš zdaj le ti.« Dragi prijatelji, iskalci Gospodovega obličja, toplo povabljeni
na delavnice molitve in življenja v Vipavski
Križ. Pričnejo se v torek, 5. februarja, ob
18.00.
KAJ JE MISIJON
Duhovni boj
Ko se odločim, da bom določen čas namenil za duhovno obnovo, satan ne miruje.
Zato je čas misijona in priprava nanj tudi
boj. Dobro je, da to vemo, da nas preveč ne
vznemiri. Kajti tisti, ki se je odločil, da bo
vzel resno, mora računati na ovire.
Marsikdaj se nam začnejo stvari podirati.
Lahko se pojavijo takšne, ki nam želijo vzeti
zaupanje. Satan se zelo boji zaupanja. Veliko rajši ima naše človeške gotovosti.
Če torej doživljamo duhovni boj, se tega
razveselimo. Je znamenje, da smo na poti.
Kdor stoji varno, ne doživlja takšnega boja.
Demonom se ne izplača ukvarjati s tistimi,
katerih vera je spravljena v predalu.

