Bogoslužje:
ponedeljek, 10. 2.,
Sholastika,
redovnica

torek, 11. 2.,
Lurška Mati Božja

peta nedelja med letomm
KAMNJE ob 19.00
za †† Rijavec in Drole,
Kamnje

VRTOVIN ob 19.00
za †† Viktorja Breclja in Karla Bratina, Vrtovin 55

sreda, 12. 2.

SKRILJE ob 19.00
za † Emila Bratina, Skrilje 27

četrtek, 13. 2.,

KAMNJE ob 19.00
za † Ivana Rustja, Kamnje 55
za žive in ††, p. n. Vrtovin 126a

Evlalija,
mučenka

Jordan Saški
redovnik

Svete maše v Črničah (17.30)
bodo ta teden glede na zdravje
oznanjene sproti.

večerna adoracija v Črničah od 20. do 21. ure

petek, 14. 2.,
VRTOVIN ob 19.00
Valentin (Zdravko),
Bogu v zahvalo in priprošnjo ob 20-letnici delovanja DiŽ,
duhovnik in mučenec p. n. zakonske skupine
veroučna maša

sobota, 15. 2.,
Klavdij,
redovnik
ŠESTA
NEDELJA
MED LETOM, 16. 2.,
Onezim,
škof in mučenec

SKRILJE ob 15.00
pogrebna za † Mileno Milanič, umrla v Trstu

Ni jutranje maše v Kamnjah.

ČRNIČE ob 9.00
za † Bogdana Žigona, p. n. Črniče 3a
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar, Potoče 15a

9. februarja 2020
št. 6/20

Dobra dela
»Vi ste sol
zemlje. Če
pa se sol
pokvari, s
čim naj se
solí? Ni za
drugo, kakor da se
vrže proč
in jo ljudje
pohodijo. Vi ste
luč sveta.
Mesto, ki
stoji na
gori, se
ne more
skriti.«
(Mt 5,13–14)

v Gerasi: za župnijo
Pred nami je:
• 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
POŽIVILO – Žena pride od zdravnika in moža zanima, kako je bilo. »Ja, zdravnik mi je rekel, naj pokažem
jezik in mi nato predpisal poživilo.« »Ojoj! Pa menda ja ne za jezik!«
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:
Sir 15,15-20
1 Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

Sol je nekoč v kuhinji sama pri sebi rekla: »Zakaj pri mizi
nihče nikoli ne reče: 'Kako dobra sol!' Vsi govorijo samo: 'Kako
dobra juha, meso …'«.
»Saj ne moreš nič narediti,« so ji rekli drugi. »Nevidna si, ko
se stopiš v vidi, te nihče več ne vidi.« Nekoč je gospodinja v
naglici pozabila jed osoliti. Vsi so se pritoževali, da je jed brez
okusa. In gospodinja se je spomnila: »Oh, joj, sol! Pozabila
sem soliti.« Če manjka sol, manjka vse.
Že v stari zavezi je Bog naročil: »Sleherni dar jedilne daritve
osôli; ne daj, da bi na tvoji jedilni daritvi manjkala sol zaveze s
tvojim Bogom; pri vsakem daru daruj sol!« (3 Mz 2,13)
»Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli?«
Če sol zgubi okus, je konec. Jezus razodene zelo veliko resnico
o nas kristjanih. Koliko energije in časa porabimo z iskanjem
načina, kako naj bomo sol. Zajec pa tiči v drugem grmu. Koliko
govorjenja in nepotrebnega sekiranja o tem, kako naj vzgajamo otroke. Kaj naj še naredimo, da bodo ohranili vero? Kaj
pomaga večati količino soli, če ta ni slana? Ko kristjani izgubljamo okus, se začnemo ukvarjati s tem, da bi bili bolj vidni in
učinkoviti.
»Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da
bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« Sol se ne vidi in
poskrbi, da pride na dan okus hrane. Luč
je za to, da osvetli nekoga drugega in da
osvetljuje pot pred nogami. To je veselje
kristjanov. Brez tega veselja pa kažemo le
na nas same. Ljudje ne slavijo Očeta, ampak nas, kako smo dobri in pridni. Evangelij niti ne govori o dobrih delih, ampak
o lepih delih. »Da bodo videli vaša lepa
dela.« Ker se nam je to zdelo preveč čudno, smo raje prevedli »dobra dela.« Vse

za ceno, da bi bilo takoj razumljivo.
Luč torej naredi, da se lahko pokaže lepota. Na obrazu in kretnjah
človeka, ki je v odnosu, ki je v molitvi, pogovoru z drugim, se pokaže
posebna luč. Ne more se skriti. Je
mesto na gori. Kot Jeruzalem. Ni popolno. Polno bojev. In vendar sveti.
Ne moreš biti gospodar luči. Tako je
z vero. Ne moreš jo shraniti, ne moreš jo držati v rokah, imeti pod nadzorom. Ali je luč ali pa je ni.
Kristjani smo v svetu zato, da dajemo okus hrani in e zato, da bi bili
mi bolj užitni.

in napolnimo avtobus.
Obiskali bomo kraje,
povezane s p. Pijem
(tudi njegov rojstni
kraj), drugimi svetniki
in še nekaj zelo zanimivih mest na jugu Italije. Program je v cerkvi in na spletni strani.

ČREPINJE
Povabljeni, da v pripravi na postni
čas prinesete v košaro, ki bo zadaj v cerkvi, rabljene porcelanaste posode ali kar črepinje,
župnik kosce porcelana, po možnosti v
različnih barvah. Katehistinje bodo
pripravile zbirke razbitih koscev, ki
jih boste na pepelnico ob pepeljenju simbolično
polagali na križ.
Predstavljajo vse
izgubljeno, razbiVEROUČNA MAŠA
to, zamujeno … v
bo ta teden v petek, v Vrtovinu.
našem življenju.
PEVSKE VAJE
pevske vaje za otroke in
mlade bodo v petek ob
17.30 v Kamnjah. Lepo
vabljeni.

ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine
bo v sredo ob 20. uri v Kamnjah,
srečanje prve zakonske skupine
pa v petek ob 20. uri v Črničah.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Za romanje od 28. 4. do 3. 5. nas
je sedaj prijavljenih devetindvajset. Še vabljeni, da se pridružite

V SVETO DEŽELO
V soboto zjutraj odhajam s skupino romarjev v Sveto deželo. Vračam se v petek, 28. 2., zvečer.
V tem času bodo za nedeljske
maše poskrbeli bratje kapucini iz
Križa, za potrebe med tednom boste lahko poklicali g. Joška Tomažiča ali brate kapucine.
Na svetih krajih vas bom vključeval v molitev in
evharistijo. Romal bom z agencijo Komisariat
za Sveto deželo.
Duhovna vodja

bosta škof Stanislav Zore in Bogomir Trošt ter p. Peter Lavrih.
Prvi teden pot stare zaveze, drugi teden nova zaveza:
V soboto let preko Carigrada v
Aman; nedelja, 16. 2. (Jordanija),
Gerasa;
Elijeve
Tešbe; ponedeljek
Mojzesova
gora
Nebo, Madaba in
kraj mučeništva
Janeza Krstnika;
torek skalno mesto Petra, sreda
(Egipt), Sinajska
gora, hoja po puščavi;
četrtek, 20. 2. (Izrael, prehod v
novo zavezo), Eilat, Timna; petek
praznovanje v Betlehemu, Janezov rojstni kraj Ein Karem; sobota po Galileji, Cezareja, Muhraka,
gora spremenitve Tabor; nedelja,
23. 2., Cezareja Filipova, Kana
Galilejska, Gora blagrov, Kafarnaum; ponedeljek praznovanje
v Nazaretu, Samarija; torek Jeruzalem, Oljska gora, Getsemani
…; sreda Betanija, Jeriha, Mrtvo
morje, Kumran; četrtek praznovanje vstajenja v Jeruzalemu;
petek sklepno praznovanje pri
zadnji večerji in pot proti domu.
Romanje po Sveti deželi nekateri
imenujejo kar peti evangelij.
Hvala vsem darovalcem.

Iz nagovorov
papeža Frančiška
12. junija 2018

Zdi se malo, a Gospod
iz našega malega dela čudeže, dela
čuda. Potrebna pa je drža ponižnosti, kar pomeni, da si prizadevamo
biti sol in luč. Sol za druge, luč za
druge, kajti sol ne daje okusa sama
sebi, ampak je vedno na razpolago.
Luč ne razsvetljuje sama sebe, ampak je vedno na razpolago. Sol za
druge. Malo soli, ki pomaga testu,
a malo. V trgovinah soli ne prodajajo na tone, temveč v majhnih vrečkah. To je dovolj. Zatem, sol ne hvali
sama sebe, kajti ne služi sama sebi.
Vedno je v pomoč drugim: pomagati ohraniti stvari, dati okus stvarem.
Preprosto pričevanje.
Biti kristjan vsakega dne pomeni torej biti kakor luč, ki je za ljudi, ki
pomaga v temnih trenutkih. Gospod
nam takole pravi: »Ti si sol, ti si luč.«
»Ah, saj res! V cerkev bom pritegnil
veliko ljudi in naredil nekaj …« Ne.
Storil boš to, da bodo drugi videli in
slavili Očeta.
In niti se ti ne bo pripisala nikakršna zasluga. Ko kaj jemo, ne pravimo »Kako dobra sol«. Pravimo
»dobro testo, dobro meso«. Ne pravimo »Dobra sol«. Zvečer, ko gremo domov, ne pravimo »Dobra luč«,
ampak zanemarimo luč in živimo to,
kar luč osvetljujejo.
To je razsežnost, zaradi katere smo
kristjani v življenju anonimni.

