Bogoslužje:

peta nedelja med letom

KAMNJE ob 15.00
ponedeljek, 11. 2.,
pogrebna za † Alojzijo Črmelj,
Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov Kamnje 36

GOJAČE ob 17.00
za † Milko Rebek,
p. n. Gojače 45

torek, 12. 2.,

VRTOVIN ob 18.30
v zahvalo za Nejo,
Vrtovin 37a

ČRNIČE ob 17.00
za † Jožefo in vse †† Copak,
p. n. Črniče 46

SKRILJE ob 18.30
za † Emila Bratina,
Skrilje 27
veroučna maša

MALOVŠE ob 17.00
za †† Antona in Hermino
Mladovan, p. n. Malovše 31

Valentin (Zdravko),
mučenec

KAMNJE ob 18.30
za † Eldo Batagelj,
Kamnje 54, 30. dan
za † Ivana Rustja, Kamnje 55

petek, 15. 2.,
Klavdij,
redovnik

VRTOVIN ob 8.00
za †† Lozar in Štucin,
Vrtovin 130

RAVNE ob 17.00
za † Antonijo Slejko,
p. n. Ravne 26
v Črničah adoracija, molitev za misijon,
tokrat za vse bolnike in starejše na
misijonu od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 17.00
za †† Leopolda in Evgenijo Lojk,
p. n. Črniče 25

sobota, 16. 2.,

v Skriljah ni svete maše

Evlalija,
mučenka
sreda, 13. 2.,
Kristina Spoletska,
vdova

četrtek, 14. 2.,

Onezim,
škof in mučenec

nedelja, 17. 2.,
ŠESTA
NEDELJA
MED LETOM
sedem ustanoviteljev
reda servitov

ČRNIČE ob 17.00
za † Dragota in vse †† Toplikar,
Črniče 86

KAMNJE ob 7.30
v čast Materi Božji, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Bogdana Žigona, p. n. Črniče 3a
KAMNJE ob 10.30
za † Emo Batagelj, Potoče 31, 30. dan

Pred nami je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sobota, 23. februarja, večer usmiljenja, priprava na misijon, skupnost Emanuel;
nedelja, 24. februarja, krst otrok v Črničah;
torek, 5. marca, priprava staršev na krst otroka;
sreda, 6. marca, pepelnica;
sobota, 9. marca, romanje družin birmancev v Oglej in na Brbano;
sobota, 9. marca, večer ob pici in filmu z mladimi in misijonarjem Markom;
sobota, 16. marca popoldne začetek misijona – oratorijsko popoldne za otroke
torek, 19. marca, moška večerja z gostom;
petek, 22. marca slavilni večer z glasbo;
sobota, 23. marca, ženski večer z gostjo; oratorijsko popoldne za otroke.

 Za konec
NAJMANJ – Mežnar pride s pušico za miloščino pred Lojzeta, ki odkima: »Nič ne morem dati, imam
preveč dolgov!« »Dobro veš, da Bogu dolguješ največ!« »Že res, toda on najmanj pritiska!«
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
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Spanje
V življenju sem srečal nekaj ljudi, ki so res spremenili življenje,
se zares spreobrnili. Prav vsi so pred tem doživeli veliko skrušenost
Pomignili so in majhnost pred Bogom. Še nobenega pa nisem srečal, ki bi se
tovarišem spreobrnil potem, ko je sam naredil trden sklep. Skupno jim je, da
v drugem
so se znašli majhne pred Bogom. In to jih je naredilo velike. V vseh
čolnu, naj
treh odlomkih danes beremo prav o tem. Vsi so se znašli majhni.
jim pridejo Vsi so postali veliki možje.
pomagat.
Kadar Sveto pismo poroča, da je nekdo zaspal, Bog za tem naredi
Ti so prišli
nekaj pomembnega. Adam v raju, David in Savel, Samuel, sveti
in napolJožef, apostoli v Getsemaniju … Toda to spanje ni običajno. Pomeni
nili so oba
preizkušnjo. Rekli smo, da šele preizkušnja naredi moža.
čolna, da
Na kaj najprej pomisliš, ko te doleti preizkušnja? Ta je vedno nesta se potarazumljiva.
Zato je kakor spanje. Pride in ne razumeš vsega, kar
pljala. Ko
se
s
teboj
dogaja.
Kaj ko bi ob preizkušnji pomislili, da nam Bog
pa je to
pošilja
to
spanje,
to
»narkozo« z namenom, da bi nas pripravil na
videl Simon
nekaj
večjega?
Kaj
ko
bi se ob preizkušnji ne ozirali le nazaj?
Peter,
»Vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli.« Simon (kasneje Peje padel
ter, Skala) je doživel vsaj dve taki spanji. Prvo je noč brez ulova. To
Jezusu k
so nam znane preizkušnje. Strah ob dnevnem trudu za preživetje.
nogam in
rekel: »Poj- Kako bo šlo skozi mesec, kako bomo zmogli vse zastavljeno, kako
di od mene, bo z zdravjem, z otroki, družino, neprespane noči …
Gospod, ker Zato je kristjanom dano prvo spanje: krst, tam smo že bili posem grešen topljeni v smrt. V krstni vodi so se utopili naši zemeljski neuspehi.
Samarijanka, ki hodi zajemat k vodnjaku, pa je še vedno žejna,
človek!«
neizpolnjena.
(Lk 5,7–8)
Drugo spanje (če izpustimo tisto v Getsemaniju) je doživel, ko je padel, javno trikrat
zatajil prijatelja in Gospoda. Toda obakrat
je sledilo nekaj velikega. Prvič velik ulov
rib. Drugič priznanje greha, odpoved sebi in
končno prava izročitev Jezusu. Zato je kriOdlomki
Božje besede na
stjanom dano drugo spanje: spoved. Krst in
naslednjo nedeljo:
spoved sta sestri. Potrebujemo tudi čudeJer 17,3–8
Kor 15,12.16–20
žne ulove, močne dogodke. Toda noben tak
Lk 6,17.20–26
ulov ne bo zares spremenil tvojega življe-

nja. Šele ko te bo globoko priznanje pripeljalo do izročitve Jezusu, boš izkusil
lepoto novega življenja. »Pojdi od mene
Gospod, ker sem grešen človek!«
Mi vsi bolj ali manj ostajamo pri prvem in čakamo, kdaj bo prišel tisti pravi ulov. Namesto polnih mrež iskreno
duhovni človek danes doživlja obratno,
prazne mreže. Morda celo to, da imajo
sosednji ribiči, ki ne molijo, ne živijo po
veri, bolj polne kakor mi.
Časi nas peljejo proti preizkušnjam.
Zakaj ne bi namesto strahu pomislili na
to, da Bog ravno zato pripravlja nekaj
pomembnega? Toda le dve vrsti spanja
se vedno bolj izrisujeta. Spanje, ki ti ga
pošilja Gospod, preizkušnjo. In spanje,
ki ga izbiraš sam: kavč. To je duhovni kavč. Prepuščanje težnjam človeške narave. Kavč je odgovor na vedno
močnejše pritiske življenja. Izberimo
raje spanje, ki nam ga pošilja Gospod.
župnik

LURŠKA MATI BOŽJA – DAN BOLNIKOV

V ponedeljek, na
praznik lurške Matere Božje, ki je tudi
svetovni dan bolnikov,
bo v Vipavi ob 18. uri
maša za zdravstvene delavce; vabljeni vsi, ki delate v zdravstvu.
Letošnjo poslanico papeža za dan
bolnikov najdete na spletni strani.
MLADI – STRŽIŠČE – MISIJON

Konec tedna, v petek zvečer odhajamo na zimski vikend v Stržišču pod
Črno prstjo. Vabim, da se pridružite.
Prijava ni potrebna, samo sporoči. V
avtu je še prostor. Začnemo v petek
zvečer, sklep v soboto zvečer oziroma
nedeljo dopoldne.
V petek ni mladinskega srečanja, do-

bimo se spet 22. 2. Mladi računajte
na filmski večer in srečanje z misijonarjem Markom, v soboto, 9. marca.
VEROUK

Ta teden reden. Veroučna maša je v
sredo v Skriljah.
Otroci, pri verouku bomo začeli zidati
vodnjak, ki nas pripravlja na misijon.
Otroci vabljeni k drobnim odpovedim;
drobiž, ki ga prihranite ob odpovedih,
prinašate v kozarce v veroučni sobi. Z
zbranimi odpovedmi podpiramo naši
posvojenki v misijonih, deklici Birthukan iz Etiopije in Penlope iz Zambije.
TEDNIK DRUŽINA

Prenovljen tednik Družina je
pripravil posebno naročniško
akcijo. Tri zaporedne številke
lahko prejmete na pokušino.
Da preverite in se kasneje
morda odločite za naročnino, vzemite in izpolnite kartonček z naročilnico.
Priloga Naša družina je sedaj tedenska. Prenovljena Družina prinaša nekoliko krajše berljive prispevke in več
zanimivih pričevanjskih pogovorov
ter življenjskih zgodb.
VEČER USMILJENJA V ČRNIČAH

Lepo vabim na večer usmiljenja, ki
ga na moje povabilo pripravlja Skupnost Emanuel. To je priprava src
mesec pred župnijskim misijonom.
Večer se bo začel po sv. maši, v soboto, 23. februarja, proti večeru v
Črničah. Kdor želi, lahko prej pride
tudi k sv. maši.
Kaj povedo v Skupnosti Emanuel o
večeru Božjega usmiljenja?
Je čas obilne Božje milosti. Je čas, ko
si dovolimo hrepeneti po srečanju z
živim Bogom. Bog se razodene! In mi
smo ga spoznali! Gledat pridite!
Povabljeni smo, da se tega večera
udeležimo tudi v skupni župnijski pri-

prošnji Bogu Očetu:
da ohrani našo deželo (družbo, družino), v duhovni in
materialni svobodi v
tem času, ko Evropo osvajajo brezbožne ideologije in
verstva.
ZBIRANJE OB SVETOGORSKI PODOBI

Podoba nadaljuje pot, v Skriljah je
v zaselku Valiči, danes začenja pot
v Potočah, v Vrtovinu je pri Šatejih,
drugje po razporedu ali dogovoru.
VEČERNA ADORACIJA

ob četrtkih od 21. do 22. ure. Ta
četrtek posebej molimo za vse bolne in starejše.
NABIRKE

Na tretjo nedeljo v mesecu namenska nabirka za obnovo zvonika v
Kamnjah in za nova okna v Črničah.
SREČANJE ZAKONCEV V ŠEMPASU

V nedeljo, 17. februarja, nas bosta
pri maši ob 10.30 v Šempasu in takoj po njej nagovorila zakonca Ana
in Dejan Glavač iz Postojne. Pogovor z Ano je v februarskem Ognjišču. Lepo vabljeni v Šempas.
BODI SVETLOBA!

Vabljeni na dobrodelni koncert
Bodi svetloba v športno dvorano
škofijske gimnazije Vipava. Zbrani
prostovoljni prispevki (vstopnine
ni) bodo namenjeni za Mrežo spremljevalcev slepih in slabovidnih
oseb. Nastopali bodo: slepi glasbenik Rok Mulec, Meraki, Parabolični
kokosi in Skalp. Vabljeni v Vipavo v
petek, 22. februarja, ob 19. uri.
Koncert organizira program prostovoljstva Človek za druge v okviru Društva katoliških pedagogov
Slovenije.

KAJ JE MISIJON

Dogodek in »dogodek«
Misijon je tudi skupek dogodkov med
župnijami. Nekajkrat več se odpravimo
od doma, damo na stran drugo. Srečujemo se večkrat. Je tudi obisk gostov
misijonarjev.
Toda zunanji dogodek je le pot, ki lahko
pelje v drugi »dogodek«. Tega ne moreš
predvideti, ker ni tvoje delo.
***

Iz Poslanice papeža Frančiška
za 27. svetovni dan bolnikov
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8)

Življenje je Božji dar. Sveti Pavel opominja: »Kaj imaš, česar bi ne prejel?«
(1 Kor 4,7). Prav zato, ker je človeško
življenje dar, ga ni mogoče omejiti na
osebno lastnino ali zasebno posest, kar
velja predvsem za medicinski in biotehnološki napredek, ki bi lahko zamikal
človeka, da bi prikrojil »drevo življenja«
(prim. 1 Mz 3,24).
V današnji kulturi odmetavanja in ravnodušnosti bi želel poudariti, da je
»dar« kategorija, ki najbolj postavlja
pred preizkušnjo današnji individualizem in družbeno razdrobljenost, hkrati
pa spodbuja nove odnose in načine sodelovanja med ljudmi in kulturami. Dialog, ki je predpogoj daru, lahko ustvarja
možnosti za človeško rast in razvoj ter
premaga uveljavljene načine izvajanja
oblasti v družbi. Pri »daru« ne gre le za
samo podarjanje; vključuje razdajanje
sebe in ni le prenos lastnine ali predmetov.
Pri »daru« ne gre le za podarjanje, ker
vključuje zastonjski dar človeka samega in željo po vzpostavitvi odnosa. Gre
za potrditev drugih, kar pa je temelj
družbe. »Dar« je odsev Božje ljubezni,
ki doseže vrhunec v učlovečenju Sina in
izlitju Svetega Duha.

