Bogoslužje:
Med tednom udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Obhajilo ali spoved lahko brez najave vsak dan po sveti maši ob 18.30.
Na nedelje brez udeležbe, samo video prenos in obhajilo.
KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
ponedeljek, 11. 1.,

Pavlin Oglejski,
škof

za †† starše in Marjana Pegana, Kamnje 7

torek, 12. 1.,

ČRNIČE ob 18.30 (omejena udeležba, avdio prenos)

Tatjana (Tanja),
mučenka

sreda, 13. 1.

ob 20.00 večernice na Zoomu

za vse †† Koron in Valič, Črniče 4

ob 20.00 večernice na Zoomu

SKRILJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Hilarij,
škof in cerkv. učitelj

za †† Franca Kravosa in Ivana Markiča, Skrilje 77

četrtek, 14. 1.,

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Odon (Oton),
prior

ob 20.00 večernice na Zoomu

za †† starše in brata Stanka, Kamnje 3b

ob 20.00 večernice na Zoomu

petek, 15. 1.
Absalom,
škof

za †† Batič, Vrtovin 37a

sobota, 16. 1.,

ČRNIČE ob 18.00

Berard in drugi
maroški mučenci
DRUGA
NEDELJA
MED LETOM,
17. 1.,
Anton,
puščavnik
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VRTOVIN ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)
ob 20.00 večernice na Zoomu

(omejena udeležba, avdio prenos)

za vse †† Podgornik, Črniče 69b
ob 20.00 večernice na Zoomu

KAMNJE ob 9.00 (brez udeležbe, prenos na YouTube)
za župnijo
Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 9.40; 11.00 do 12.00
v Črničah od 10.00 do 10.45
ob 20.00 večernice na Zoomu

ko nec

VRATA – Modri ljudje so me tolažili: »Ko se ti v življenju zaprejo ena vrata, se ti nekje odprejo
druga.« Ampak to že vem. Pred leti sem imel enega takega Zastava Yugo 45.

Stopi v vodo in iz nje
»Brž ko je stopil iz vode …« Krst je potop in vstajenje. Vmes
je voda. Ko so krščevali v velikih krstilnicah in je človek dejan»Beseda sko šel v vodo, se je to dobro videlo.
Tam, kjer se je Jezus dal krstiti, je reka Jordan umazana, blaje bila na
tna. Ko sem bil tam, me ni mikalo, da bi stopil vanjo. Umazan
svetu in
je danes in pravijo, da je bil tudi takrat. Jezus ni stopil iz kake
svet je
bistre vode kot kje v dolini Soče.
po njej
Voda je umazana, ker je bilo to malo preden se izlije v Mrtvo
nastal, a
morje.
Zgolj umivanje ni pomagalo. Tako tudi naše »umivanje«
svet je ni
samo
naš
trud, da bi bili čisti in dobri, ne pomaga. »Mrtvo morspoznal.
je,
smrt,
je
neizbežno pred tabo.« Prav zato se zgodi skrivnost
V svojo
krsta.
lastnino
Ko je stopil iz vode, so se nebesa razprla. In takrat je človek,
je prišla,
Božji
Sin prvič spet slišal, da je sin in da je ljubljeni sin, hči. Ko
toda njesi
krščen,
te »ulovijo« in potegnejo iz vode kot ribo. Ta je bila
ni je niso
znamenje prvih kristjanov. »Hodi za menoj, in naredil te bom
sprejeli.«
za ribiča ljudi.«
(Jn 1,1–11)
Kristjan postaneš, ko se pustiš uloviti. To pomeni, da dokončno sprejmeš. Tega pa iz svoje moči in
znanja ne moreš. Odrasteš takrat, ko
zares greš v vodo in si pripravljen izgubiti sebe. Takrat, ko se se zares dal
in si življenje nehal šparati. On sam je
stopil in se dokončno potopil v tvojo
»usodo. Jagnje Božje, ki jemlje nase
greh sveta.
Z njim boš tudi stopil iz vode in blaOdlomki Božje
ta. Kot riba boš tam sicer umrl, vendar
besede na
naslednjo
boš v resnici začel na novo živeti. Donedeljo
kler ne umreš, ne veš, kaj pomeni zaIz 55,1–11
res živeti. Vsak nov dan ti ponudi toli1 Jn 5,1–9
Mr 1,7–11
ko možnosti, da se lahko učiš umirati.

To je krst. Ista, umazana voda, postane vir čistega življenja. Kajti Bog
se ne špara zase, ampak se je pustil
umazati zate. Kdor ni izkusil njegove
ljubezni, tega ne bo razumel.
Bernardka v Lurdu je zdravilni studenec našla sredi blata. Papež nas že
toliko časa kliče, naj gremo med ljudi, naj se navzamemo vonja po ovcah, naj se ne bojimo, da bi se umazali od sveta.
Kristjani, ki v tej dobi poskušajo
ostati »na varnem«, bodo lahko ostali
z dobrimi občutki, vendar brez življenja. Toda zaradi krsta moraš s Kristusom izgubiti življenje, da ti ga bo on
dal v polnosti. Ne čakaj na jutri.
župnik

BOGOSLUŽJE
Tudi v tem tednu bo bogoslužje teklo enako. Med tednom se lahko udeležite. Omejitev v obeh župnijskih
cerkvah je 9 gospodinjstev ali devet oseb. Za vsak dan se dogovorite
med seboj in z mano. Ob praznikih
in nedeljah zaenkrat brez udeležbe.
Vabljeni, da smo skupaj po YouTube
kanalu.
OBHAJILO IN SPOVED
Možnost vsak dan po sveti maši. Lahko za obhajilo ali tudi pogovor kar v
zakristiji. Za spoved ali pogovor lahko pokličete in se dogovorimo za druge ure med tednom.
Še posebej vabim, da pridete in se
zvrstite pri obhajilu ob nedeljah dopoldne.

SREČANJE ZA STARŠE
V četrtek ob 20. uri zelo vabim starše, di vzamete las
za srelanje s Slavkom Rebcem: Molitev, pogovor in
samostojnost v družini
Katehetski večer za starše - četrtek,
14. 1. ob 20.00. Na spletni se že prej
prijavite preko obrazca, da dobite
povezavo.
POSKRBIMO ZA NAŠI POSVOJENKI
V adventu ste veroučenci zbirali darove za lačne otroke v misijonske
hranilnike iz adventnega koledarja in
prinesli k jaslicam kar nekaj hranilnikov. Skupaj ste v obeh župnijah za
vrstnike v misijonih zbrali 339,10 in
še 16,72 za koledniško akcijo.
V tem času, ko se ne srečujemo v
učilnici, pa nimate možnosti, da bi
oddali darove za naši posvojenki
Penlop in Birtukan. Tudi ti dve deklici iz misijonskih dežel sta potrebni
naših darov in pomoči. Z njima smo
še posebej povezani. Med prazniki
ste bili gotovo deležni številnih dobrot. Zato je prav, da mislite tudi na
tiste, ki tolikšnih dobrot nimajo. V
epidemiji, ki ni prizanesla tudi tem
afriškim deželam, potrebujeta Penlop in Birtukan
tem bolj našo pomoč in
sredstva za šolanje.
V obe župnijski cerkvi
smo zato postavili škatli, kamor lahko prinesete svoj dar za vaši vrstnici, afriški
deklici. Zavezali smo se, da bomo
določen znesek redno nakazovali
na Misijonsko središče in jima tako
omogočili šolanje.
Zato vas vabim in prosim, dragi veroučenci, da pomislite, čemu se lahko odpoveste in kje lahko prihranite
kakšen evro v ta namen. Le z vašo

velikodušnostjo bomo lahko zbrali
dovolj, da izpolnimo svojo zavezo
in nakažemo znesek za plačilo šolnine. Več o botrstvu in posvojenkah si lahko preberete na veroučni spletni strani, kjer najdete tudi
pisma misijonarjev in pismo naše
Penlop.
župnik in katehistinje

HVALA
Za vaše darove. Za cerkev Kamnjah
ste v tem tednu darovali 330,50 in
150 evrov za obnovo v župnijskem
domu. V Črničah 138 in 90 za zvonjenje v Gojačah.
Hvala za vaše dobrote in za darovano bero.
Oddani mašni nameni:

•

za vse †† Rovtar in
Rijavec, Skrilje 1
• za zdravje in Božje
varstvo vseh zdravstvenih
delavcev, p. n. darovalca
• za duhovne in redovne poklice, Skrilje
• v zahvalo in priprošnjo v čast Materi Božji, Črniče 67e
• Za †† Jožico Caharija, Vrtovin, p.
n. Skrilje
• za †† starše in Ivana Brica, p. n.
Ustje
• v zahvalo in dober namen, p. n.
Kamnje, Ustje
• za zdravje, Črniče 1a
• v čast Svetemu Duhu za vse žive
in †† duhovnike in za spreobrnjenje sveta, p. n. Črniče
• za zdravje in pomoč v stiski, p. n.
Skrilje
• za † Leona Krašna in njegovo družino, p. n. Ipavec
• za † Jurija Rodmana, Potoče 68
• v zahvalo in priprošnjo Svetemu

Duhu, Potoče 55

• za duše v vicah, p. n.
• v zahvalo, Vrtovin 55
• za pozabljene duše v vicah. p. n. darovalca

• za duše v vicah, p. n. Kamnje
• v dober namen, za stanovitnost v
veri, p. n. Črniče

• za vse duhovnike in za duhovne poklice, p. n. darovalca

Zgornji nameni so bili ali bodo kmalu opravljeni v Vipavi in Kopru. Maše,
ki jih lahko oddam drugam, so bile ali
bodo opravljene prej. Običajno sporočim, kdaj je darovana. Trenutno je
doma nekoliko daljša vrsta in prosim
za potrpežljivost.
Če se kakšen namen morda izgubi ali
zameša, vas prosim, da me opozorite
in spomnite. Dovolj naročenih maš je
lepo znamenje.

»Domača naloga« v tem tednu:
Ena Zdrava Marija vzame tako malo
volje in časa, pa vendar. Ko boš ta teden na cesti ali peš videl človeka, takoj
v srcu zanj zmoli eno Zdravo Marijo.
Poskušaj zbrati ta teden več takih iskric sredi teme.

