ponedeljek, 27. 1.,

KAMNJE ob 19.00
za †† uršulinke,
p. n. Vrtovin, 126a

GOJAČE ob 16.30
za † Vando Pišot in
vse †† iz družine, Gojače 39

Tomaž Akvinski,
duhovnik, cerkv.učitelj

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje,
Vrtovin 55

ČRNIČE ob 16.30
za † Miloša Kosovela,
8. dan

sreda, 29. 1.
Konstancij,
škof

SKRILJE ob 19.00
v zahvalo in čast Materi
Božji za rojstvo, Skrilje 2

MALOVŠE ob 16.30
za † Stanka Rebka,
p. n. Malovše 12

četrtek, 30. 1.,
Martina,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za † Viktorijo Črmelj,
p. n. Potoče

RAVNE ob 16.30
za †† brate in sestre Ušaj,

petek, 31. 1.,
Janez Bosko,
duhovnik

VRTOVIN ob 19.00
za † Marijo Nevreden,
Vrtovin 48a

ČRNIČE ob 16.30
na čast Materi Božji in
dušam v vicah v zahvalo in
priprošnjo, Črniče 25

prva sobota, 1. 2.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Danila in starše Štor,
Skrilje 76
od 7.30 spoved in češčenje

ČRNIČE ob 16.30
za † Dolfko Kosovel,
Črniče 59

Angela Merici,
mučenka

torek, 28. 1.,

Brigita Irska,
opatinja
NEDELJA, 2. 2.,
JEZUSOVO
DAROVANJE,
SVEČNICA
Simeon in Ana,
preroka

Ravne 5
v Črničah svetopisemski maraton
v cerkvi od 20.00 do 21.00

SKRILJE ob 7.30
blagoslov in prižiganje sveč
za † Makso Mermolja, p. n. sosedov
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Danila Cigoja, p. n. Malovše 37

tretja nedelja med letom,
svetopisemska

26. januarja 2020
št. 4/20

Spremeniti ali spreobrniti
Od tedaj je
Jezus začel
oznanjati
in govoriti:
»Spreobrníte se,
kajti približalo se
je nebeško
kraljestvo.«
bila sta
namreč
ribiča.«
(Mt 4,17)

KAMNJE ob 10.30
v zahvalo, Kamnje 29
V Kamnjah ob 14.30 krst otrok
Pred nami je:
• petek, 7. 2., mladinska adoracija;
• sobota, 8. 2., skupaj na smučanje v Zoncolan;
• sobota, 15. 2., srečanje izrednih delivcev obhajila v Vipavi;
• 26. 2., pepelnična sreda, začetek posta;
• sobota, 14. 3., srečanje strežnikov v Vipavi;
• nedelja, 15. 3., začetek tedna družine; križev pot na Svetega Pavla;
• sobota, 21. 3., ženski in moški večer v Kamnjah, gosta Andrej in Verena Perko;
• nedelja, 22. 3., praznovanje sv. Jožefa in češčenje v Kamnjah.

 Za konec
POVELJNIK – Poveljnik flote vojaške mornarice opazi nasprotnikovo floto, ki se približuje, in ukaže svojemu
pomočniku: »Prinesite mi rdečo majico, da vojaki ne bodo videli moje krvi!« Pomočnik mu takoj odvrne:
»Približuje se dvajset vojaških ladij, gospod admiral. Grem iskat rjave hlače!«
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:
Mal 3,1-4
Heb 2,14-18
Lk 2,22-40

Veselim se, da bom kmalu lahko hodil »ob jezeru, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini. … Ob poti k morju, onkraj Jordana.« Izaija je napovedal da bo prav tu »ljudstvo, ki je sedelo
v temi,« zagledalo veliko luč. Po krstu je Jezus prav tu začel
oznanjati. In v sveto deželo ne grem tako kot prvič, da bi tam
Kristusa čim bolj razumel, ampak da bi še bolj hodil za njim.
V tem je velika razlika.
Jezus ni začel govoriti o tem, kakšen je Bog, kakšni moramo
biti mi. Začel je s »Hodi za menoj«. »Spreobrnite se« (metanoein) pomeni pojdite onkraj svojega razmišljanja. Prav to nas
največkrat ustavlja na poti, preprečuje, da bi se nam lahko Bog
razodel. Hoditi za Jezusom torej pomeni nekaj drugega kot razumeti ali pa posnemati.
Ko sem bil prvič v teh krajih, sem hotel čim bolj razumeti,
strniti vtise, imeti predstavo … Sedaj grem tja, da bi še bolj
hodil za njim. Tega pa nimam v rokah, ni pod mojo kontrolo.
Kristus me preseneča sproti. Zelo sem hvaležen ljudem, ki so
mi pomagali odkrivati to razliko.
Toda če se z nekom srečaš, deliš z njim njegovo življenje, ga
poznaš. Prav moja »pametnost« je lahko največja ovira, ko ne
grem tudi onkraj zgolj moje pameti. Prej se bo spreobrnil velik
grešnik kot nekdo, ki »vse ve«.
Kristus torej ne začne (tudi tebi)
govoriti, kakšen je Bog, kakšen moraš biti. To so delale in bodo delale
religije, posvetne in pobožne. »Spreobrnite se in verujte evangeliju,« pa
je nekaj povsem drugega. Ne verujem več, da »Hodi za menoj« torej
pomeni, da ne verujem več, da Bog
je, ampak verujem Bogu. Samo to
me res premakne in spremeni.
Branje svetega pisma je prav to.
Ne beremo, da bi razumeli. Beremo,

da bi se srečali in se poznali. Veruješ, da je za besedami, ki jih bomo
brali na maratonu nekdo in ne nekaj? Ga želiš srečati in poznati?
župnik

Danes ob 15. uri škofijsko srečanje in predavanje škofa
Jurija ob nedelji Svetega pisma v
Vipavi v športni dvorani ŠGV.
SVETOPISEMSKI MARATON
v tem tednu vabi, da se pridružimo
skupnemu branju, ki poteka po
mnogih krajih. Božja beseda tolaži,
vabi, napolni srce, pošilja, spodbuja, kliče, prižiga luč. Zato se nam
pridružite na mini svetopisemskem
maratonu pri veroučnih urah v ponedeljek, torek, sredo in četrtek.
Še posebej vabim starše in seveda
vse druge. Pridite kadar koli, vsaj
nekaj časa bodite skupaj z nami.
Bomo preprosto brali in se pogovarjali ob odlomkih.
Otroci pridete brez zvezkov. S seboj
pa prinesite kakšne izdaje SP, svetopisemske zgodbe, kar koli imate doma.
Letos bomo poleg drugih zgodb
z mlajšimi brali Esterino knjigo.
Kraljica Estera bo glavni lik na poletnem oratoriju.
V Črničah v učilnici:
torek 15.00–17.00; četrtek 14.30–16.40
in v cerkvi v četrtek 20.00–21.00.
V Kamnjah v učilnici:
ponedeljek
16.30–18.30;
torek
15.30–18.30; sreda 16.30–18.30;
četrtek 16.30–18.30.
PRIČEVANJE NA SVEČNICO
Na svečnico nas bosta po tednu
svetopisemskega maratona ob 9.

uri med mašo in
po maši v Črničah
nagovorila zakonca Dani in Vilma
Siter. Še posebej
vse starše, pare vabim k tej maši
v Črniče.
Dani in Vilma govorita iz svojih izkušenj. Predvsem pa danes ne potrebujemo toliko nasvetov, temveč pričevanje, ki nas ogreje, navduši.
Zlasti starši in zakonci potrebujete novega notranjega
ognja, zato pridite.
SVEČNICA
V nedeljo je svečnica. Vabljeni še posebej k maši v Črniče,
kjer bosta gosta.
Pri vseh mašah pa vabljeni,
da prinesete s seboj svečo, ki jo bomo prižgali na
začetku. Na voljo bodo tudi čajne
svečke.
Vabljeni, da s seboj prinesete tudi
listek in nanj napišite, kaj je tisto, kar bi želeli darovati, izročiti,
predati v Božje naročje. Liske bomo
skupaj s svečo med mašo položili
pred oltar.
ŽUPNIJSKI SVET
Srečanje ŽPS v Črničah v ponedeljek ob 20. uri.
GOSPODARSKI SVET
v Kamnjah srečanje v torek ob 20.
uri. V Črničah v februarju.
STRAŠI PRVOOBHAJANCEV
se dobimo na srečanju v sredo ob
19.45 v Kamnjah. Starši birmancev
računajte na srečanji 3.in 4. marca.
KRST OTROK
V nedeljo, na svečnico, bosta v Kamnjah ob 14.30 prejela sveti krst

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Noel Praček, sin Nike in Mateja,
k p. Piju in po drugih krajih
Kamnje 3b
južne Italije od torka, 28.
in
4., do nedelje, 3. 5. Do
Maja Feuče, hči Tadeje in Tilna,
zdaj nas je prijavljenih 17.
Vrtovin 37a.
Do 1. marca zbiramo prijaVabljeni h krstu. Njuni družini prive in upajmo, da napolnimo avtobus.
poročamo v molitev.
Lepo vabljeni na vsebinsko zelo boBRALCI
gato romanje. V ceni so vključeni vse
V Črničah vabljeni, da se pridruži- vstopnine, slušalke in lokalni prevozi.
te novi bralci. Bodite velikodušni. Celoten program si lahko ogledate na
Sporočite Neli Remec 040 570 542 spletni strani.
nelaremec@gmail.com do nedelje, potem bo nov razpored. Tudi OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
v Kamnjah se lahko še pridružite, Ta teden blagoslavljam v petek posporočite Elizabeti Petrovčič na poldne po 15. uri v Kamnjah: Pirjevci.
petrovcic.elizabeta@gmail.com.
Sobota dopoldne: od Pokcevih navORATORIJ
Spomnimo, da bo letos oratorij od
29. 6. do 3. 7. Animatorji se dobimo
na mladinski adoraciji v petek, 7. 2.
Računajte na vikend 14.–16. maja.
OTROCI ZA OTROKE
Koledniki ste v Črničah za misijonske projekte (glej na spletni
strani) zbrali 1.085,14. Poleg tega
ste v šparovčkih adventnega koledarja za vrstnike v misijonih darovali v Črničah 80,56 in v Kamnjah
221,80. Hvala vsem darovalcem.

zdol proti brithu, popoldne pod brithom do pokopališča. V nedeljo novo
naselje od pokopališča navzdol.

PONUDBA OB SP MARATONU
Vsem udeležencem mini maratona Svetopisemska družba ponuja 10% popust
pri nakupu Svetega pisma. Vse Božje
maratonce želijo tako spodbuditi, da bi
ta knjiga knjig prišla v roke slehernega,
ki hodi za Gospodom.
www.svetopismo.si
KODA za nakup preko spleta ali telefona: maraton2020

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,
NA SMUČANJE
tako da izpolnijo naročilnico in prejmegremo v soboto, 8. februarja; se- jo poleg knjižice še 3 naslednje izvode
daj nas je zbranih 14. Vabljeni Družine brezplačno.
mladi in manj mladi.

NAMESTO CVETJA
ob pogrebu Ane Brankovič ste v
Črničah namesto cvetja za nova
okna darovali 158,22.
Ob pogrebu † Miloša Kosovela, Črniče 46 ste namesto cvetja za nova
okna darovali 1.115,00 €. Hvala
svojcem in vsem darovalcem!

