Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 1.,

druga nedelja med letom
KAMNJE ob 19.00
Za †† Lenico, Antona in
Silvana Vodopivca, Kamnje 58

GOJAČE ob 16.30
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8

Neža (Janja),
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a

ČRNIČE ob 16.30
za †† starše Ušaj in Čotar,
p. n. Črniče 78a

sreda, 22. 1.
Lavra Vicuña,
devica

SKRILJE ob 19.00
za zdravje,
Skrilje 67

MALOVŠE ob 16.30
za † Rafaela in Vido Krkoč,
p. n. Malovše 6

četrtek, 23. 1.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Jožefa in Zofijo
Bratina, Kamnje 33a

RAVNE ob 16.30
za † Vojka Vidmarja
in †† starše, p. n. Ravne 3

Sebastijan (Boštjan),
mučenec

torek, 21. 1.,

Severijan in Akvila,
zakonca in mučenca

v Črničah večerna adoracija
od 20.00 do 21.00

petek, 24. 1.,
Frančišek Saleški,
škof in cerkv. učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za †† Karidi,
Vrtovin 23

ČRNIČE ob 16.30
za † Albina Rebka,
p. n. Črniče

sobota, 25. 1.,
Spreobrnitev
apostola Pavla

SKRILJE ob 7.30
v zahvalo in priprošnjo za
zdravje, Skrilje 77

ČRNIČE ob 16.30
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69

TRETJA
NEDELJA
MED LETOM, 26. 1.

KAMNJE ob 7.30
za † Marijo Batagelj, Potoče 35

nedelja Svetega pisma

Timotej in Tit,
škofa

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Katjo Bovcon, p. n. družine Bovcon
KAMNJE ob 10.30
za †† Valič, Kamnje 63, p. n. Vrtovin
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In jaz ga nisem poznal
»Ta je
tisti, o
katerem
sem rekel:
Za menoj
pride mož,
ki je pred
menoj;
zakaj bil
je prej ko
jaz. In jaz
ga nisem
poznal,
ali da se
razodene
Izraelu,
zato sem
jaz prišel
in krščujem z
vodo.«
(Jn 1,30–31)

 Za konec
OBISK – Župnik blagoslavlja stanovanja. Ko pozvoni pri nekem stanovanju, se zasliši ljubezniv glas:
»Si ti, angelček?« Župnik odgovori: »Ne, sem pa iz iste firme!«
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 na
naslednjo
nedeljo:
Iz 8,23-9,3
1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

Te Janezove besede bi lahko ponovil tudi sam. »In jaz ga
nisem poznal.« So bila leta, ko sem veroval, da Bog je, da je
Jezus res živel. Tudi sem verjel, da je res vstal od mrtvih, da
je navzoč pri sveti maši in v hostiji. Vendar otroke pri verouku
kdaj vprašam: »V čem je razlika med vedeti in poznati?« Lahko
veliko vem o nekom, se zanj celo zanimam. Nekaj drugega pa
je, ko se z njim poznam. Ga poznam.
In otroci običajno zelo pametno odgovorijo: »Nekoga poznaš,
ko se z njim pogovarjaš.« Nič drugače ni z našo vero. Šele z leti
lahko rečem, da Kristusa tudi poznam. In to ni nič izrednega,
nič takega, kar bi bilo prihranjeno za izbrance ali svetnike. Vem
za preproste ljudi, ki so sredi vsakdanjega dela po hiši v stiku
z Bogom. Po takih se Bog na skrivnosten način razodeva tudi
drugim.
In tako smo še korak dlje: »Vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu.« To je nekaj najlepšega. Vedeti, poznati in potem pustiti, da se on razodene.
Ta možnost nam je odprta po krstu. Dovoliti, da ljudje v tebi
prepoznajo drugega. To je resnična in nenarejena ponižnost. Te
se Satan najbolj boji. Zato danes Satan napada tiste, ki želijo
živeti zvestobo v odnosih. Tiste, ki se pustijo vključiti v krvotok
Cerkve, čeprav je ta grešna in še zdaleč ni popolna. Lahko se
še tako trudiš sam živeti duhovno
življenje, toda na koncu boš razodel le sebe. In prispeli smo v čase,
ko je še težje živeti vero le iz neke
svoje moči. Vedno težje bo nekoga
prepričati, nagovoriti.
Vendar se bo prav danes toliko močneje razodela lepota po tistih, ki bodo
zares pustili, da se On razodene. Tega
se lahko učimo od Janeza Krstnika.
Takoj po krstu nas je duhovnik na
temenu mazilil z oljem, dišečo sveto

krizmo. Kajti krščeni smo bili prav v
razodevanje drugega.
Da bi se z nekom poznal in da bi ga
poznal, se je treba z njim pogovarjati. zato te spet vabim, da sprejmeš
resno odločitev o svoji molitvi in o
molitvi z drugimi doma. Nič posebnega ti ni treba. Le začeti in ponavljati. In potem se bo On razodel. In
nič ni lepšega v naši veri kot to, da
nikoli nisi več sam.
župnik

MOLITVENA OSMINA
ZA EDINOST KRISTJANOV
traja do sobote s svetopisemskim
geslom: »Domačini so nas sprejeli
nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2). Pridružili se bomo pri tedenskih mašah.
SKRITI PRIJATELJI
DRUŽIN PRVOOBHAJANCEV
Še par prvoobhajancev pričakuje
skritega prijatelja v molitvi.
Pridite po podobico.
SKUPAJ NA SMUČANJE
V soboto, 8. februarja, na praznik,
gremo skupaj na smučanje v Zoncolan. Odhod
ob 5.45. Lepo vabljeni
mladi in starejši. Prispevek za odrasle predvidoma do 40 €. Nekaj vas je
že prijavljenih. Prek sms ali e-pošte
morate dobiti nazaj potrditev, da
sem vas vpisal.
Kdor bi želel vzeti tudi skupinsko
nezgodno zavarovanje, naj sporoči,
potreben je datum rojstva.

ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje župnijskega sveta Črniče bo
v ponedeljek, 27. januarja, ob 20.
uri. Srečanje gospodarskega sveta
bo naslednji teden po dogovoru.
NEDELJA SVETEGA PISMA
Prihodnjo
nedeljo
obhajamo
nedeljo Svetega pisma.
Škofijsko
srečanje svetopisemskih
skupin BO in vseh, ki vas zanima
Sveto pismo, bo v nedeljo, 26. 1.,
ob 15. uri v Vipavi v športni dvorani
ŠGV. Osrednje predavanje bo imel
škof Jurij.
SVETOPISEMSKI MARATON
V tednu po svetopisemski nedelji
bomo imeli med tednom tudi letos
svetopisemski maraton skupaj z
veroučnimi srečanji. Povabljeni ste
zraven.
V tednu po 26. 1. bodo torej posebna veroučna srečanja. Urnik ostaja.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
ta teden samo v petek popoldne
po 14. uri, v Kamnjah: v Mladicah in
Vodopivška vas navzgor do kapelice
(št. 33). V soboto in nedeljo ne blagoslavljam.
ZAKONSKI JUBILANTI
v Kamnjah boste fotografijo prejeli
te dni osebno ali po pošti.
PRIČEVANJE DANIJA IN VILME
Na svečnico nas bosta dopoldne
pred in po maši v Črničah nagovorila
zakonca Dani in v Vilma Siter o Božji
besedi v čisto konkretnih vsakdanjihstvareh. Že sedaj vabljeni.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Letos se odpira
spet malo daljše šestdnevno in
zato tudi dražje
romanje Romanje k južno italijanskim svetnikom
- svetemu Patru Piju, blaženemu
Bartolu Longu - apostolu Rožnega
venca, Svetima Tomažu in Andreju.
Datum letos stoji trdno med prvomajskimi šolskimi počitnicami: od
torka, 28. aprila, do nedelje, 3.
maja. Z nami bo vodinica Alenka
Žibert. Svetišče p. Pija v San Giovanni Rotondu vedno znova nagovarja; nekateri smo že poromali
tja. Potem se bomo odpravili na
drugo stran škornja, obiskali Marijino svetišče v Pompejih, se povzpeli na vulkan Vezuv.
Prijave zbiramo do
prve postne nedelje,
1. marca, da vidimo,
koliko bo odziva. Program najdete
na spletni strani.
1. dan, 28. 4.: KAMNJE/ČRNIČE ORTONA - SAN GIOVANNI ROTONDO
2. dan: SAN GIOVANNI ROTONDO
3. dan: S.G.R. - PIETRELCINA - ALBEROBELLO - MATERA
4. dan: MATERA - AMALFI - SORRENTO
5.dan: SORRENTO - POMPEJI VEZUV - CASERTA
6. dan, 3. 5.: CASERTA - MONTE
CASSINO - KAMNJE/ČRNIČE

in Amalfitanski obali, vstopnine Vezuv,
Pompeji, vrtovi Caserte, avdio oprema,
strokovno vodstvo, zavarovanje in organizacijo romanja.

Skupaj rastemo in se povezujemo
v največjo slovensko družino.
2. februarja 2020 se bo založba Družina že tradicionalno zahvalila
bralcem za zvestobo z darilom, ki bo priloženo 5. številki Družine. To darilo, knjigo
z recepti, ki jih je za tednik
Družina pripravil župnik Marko Čižman, lahko prejmejo tudi tisti,
ki na Družino niso naročeni, tako da
izpolnijo naročilnico in prejmejo poleg
knjižice še 3 naslednje izvode Družine
brezplačno.
Katoliški mediji si prizadevamo, da
vas informiramo, predvsem pa, da
ključne informacije in dogodke analiziramo in osmislimo, da vam pomagamo oblikovati pogled na stvarnost v
luči krščanstva, da vas spodbujamo,
opogumljamo in navdušujemo za zasebno in javno življenje po Kristusovem zgledu in nauku.
Pred nami je:

• nedelja, 26. 1., nedelja Svetega pisma,
začetek svetopisemskega maratona;
• nedelja, 2. 2., svečnica, gosta Vilma in
Dani Siter; krst otrok v Kamnjah;
• sobota, 8. 2., skupaj na smučanje v Zoncolan;
• sobota, 15. 2., srečanje izrednih delivcev
obhajila v Vipavi;

Cena: 585,00 eur po osebi pri naj- • 26. 2., pepelnična sreda, začetek posta;
manj 46-49 in 597,00 eur pri naj- • sobota, 14. 3., srečanje strežnikov v Vipavi;
manj 40-45 potnikih. Cena vključu- • 15. 3., tretja postna nedelja, križev pot
na Svetega Pavla.
je: prevoz, pristojbine in parkirnine,
namestitev v dvoposteljnih sobah z
zajtrkom in večerjo, lokalni avtobusni prevoz v San Giovanni Rotondu

