Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo,
da izpolnjujete PCT, otroci in dijaki nad 12 let samo izjava/list o samotestiranju.
V cerkvi nosimo masko in poskrbimo za razdaljo.

ponedeljek, 10. 1,
Gregor Niški,
škof in cerkveni učitelj

torek, 11. 1.,

KAMNJE ob 19.00

za † Marjana in †† starše Pegan, Kamnje 7
v Šempetru:
za †† starše in brata Batagelj, Kamnje 2a

VRTOVIN ob 15.00

Pavlin Oglejski,
škof
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pogrebna za † Jožefa Cingerleta, Vrtovin 127
(maša takoj po pogrebu)
v Šempetru:
za † Borisa in vse †† Feuče, Vrtovin 37a

sreda, 12. 1,

GOJAČE ob 19.00

Tatjana (Tanja),
mučenka

za † Klaro Krkoč, Gojače 8a, 1. obl.
v Šempetru: v čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo za zdravje, p. n. Črniče 69b

četrtek 13. 1.,
Hilarij,
škof in cerkveni učitelj

RAVNE ob 19.00

petek, 14. 1.,

ČRNIČE ob 19.00

Odon (Oton),
prior

za †† Jožefa in Angelo Slejko, Ravne 33
v Šempetru:
v zahvalo Materi Božji, Potoče 21
za †† sorodnike, dobrotnike in prijatelje, p. n. Malovše 39
v Šempetru:
za žive in †† Bovcon, Selo

sobota, 15. 1.,
Absalom,
koprski škof

SKRILJE ob 8.00

DRUGA NEDELJA
MED LETOM,
16. 1.,
Berard in drugi
maroški mučenci

KAMNJE ob 7.30

v zahvalo za starše, Skrilje 2b
ob 20.00 večernice na Zoomu
v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo na čast Materi Božji in dušam v vicah

za † Milko Kandus, Vrtovin 61, 30. dan

ČRNIČE ob 9.00

za † Miloša Kukanja, Črniče 29

KAMNJE ob 10.30

za župnijo
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
v Šempetru:
za † Ivanko Podgornik, p. n. Gojače
Mašne namene za g. Lestana v Šempetru lahko naročite tudi na datum, sedaj sprejemam za
februar. V primeru, da kakšen dan ne more maševati, naročeni namen daruje drug duhovnik.

 Za

ko nec

NA GORENJSKEM – V trgovini: »Dajte mi, prosim, rolo WC papirja.«
Prodajalka: »Belega ali rožnatega?« Gorenjka: »Rožnatega, se vsaj manj umaže.«

Ko nebo umolkne
Tista voda v spodnjem toku reke Jordana ni bila nič kaj romantično čista. Tudi danes ni. Malo naprej je že mrtva, slana,
brez živih bitij. In vedno manj jo je, Mrtvo morje na najnižji
Ker pa je
obali zemeljske oble se še kar niža.
ljudstvo
živelo v
Jezus stopi v umazano vodo človeštva. Luč se obda s temo,
pričakova- da bi ji vrnila življenje. Jezus se postavi v vrsto z drugimi in
nju in so se
čaka. Ne uveljavlja svojega. Danes tako radi uveljavljamo
v srcu vsi
spraševali svoje mnenje in prepričanje. Radi bi šli nekako mimo vrste.
o JaneRadi bi rešili svoje življenje, predvsem pa svojo podobo pred
zu, če ni
drugimi.
morda on
To je tudi tvoj in moj krst. Mogoče veš datum svojega krMesija, je
Janez vsem sta? No, saj bolj kot datum je pomembno, da je krst v tebi še
odgovoril:
živ. Da sta Kristusova luč in Očetov glas v tebi še živa. Da se
»Jaz vas
nisi
kar spustil v mrtvo morje.
krščujem z
vodo,
Na zunaj se ni zgodilo nič posebnega. Še Očetovega glasu
pride pa
z
neba verjetno večina tam ni slišala. Tudi pri tvojem krstu
močnejši
se
na zunaj ni zgodilo nič posebnega. Pomembno je tisto, kar
od mene,
krstu sledi.
in jaz
nisem vreSledila je puščava. Kristus je zasliden, da bi
šal
glas, preden je šel v puščavo. Premu odvezal jermen
den je občutil vso krhkost, nemoč in
njegovih
tavanje, kot ga občutimo mi. Tudi za
sandal.
kristjana
pride puščava. To je preizLk 3,15–16
kušnja. Ne uideš ji. Dokler vera pomeni le lepa praznovanja krstov, obhajil in birm, smo vsi verni. Ko pride
Odlomki Božje
tema, ko nebo molči in kar molči, tabesede
na naslednjo
krat pride skušnjava.
nedeljo
Toda v hrupu ne slišiš glasu. In venIz 62,1–5
1 Kor 12,4–11
dar je prav ta glas najpomembnejši.
Jn 2,1–11

Kajti samo v moči tega glasu, Očetove besede, je Jezus lahko zdržal
puščavo in se ni dal speljati zvitemu
skušnjavcu. Hudič je vztrajal, naj
uporabi svojo moč.
O, kako danes vsi potrebujemo ta
glas! Ko ga slišiš in imaš Očeta za
sabo, vidiš luč, vidiš smisel, ki si ga
nekoč občutil in ga več ni.
Kje boš v tem tednu poskrbel za
tišino in dovolil, da te glas najde?
Kje se boš postavil s Kristusom v
vrsto in počakal druge? Kje boš v
tem tednu nabiral kondicijo? Kajti
krščen si bil, da te Bog pošlje naprej. Krst ni romantika. Je pot. In le
na poti dobivaš kondicijo.
župnik

SKRITI
PRIJATELJI
Lahko pridete
po podobico in
izberete enega
od petnajstih
otrok, ki se pripravljajo na prvo
sveto spoved in obhajilo, ter v času
priprave s skrito molitvijo spremljate njegovo družino.
V Črničah so:
Andraž Kavčič, Patrik Košnik,
Alin Kreševec in Vanesa Velikonja.
V Kamnjah:
Ajda Arčan, Zarja Cigoj,
Žiga Ferjančič, Klara Feuče,
Kevin Živec Lozar, Lovro Slokar,
Lucija Štrancar, Alja Tomažič,
Blaž Valič, Neža Vodopivec
in Aljaž Winkler.
Hvala vsem, ki že molite za svojega
skritega prijatelja birmanca in njegovo družino.

Birma bo v obeh župnijah predvidoma na soboto v velikonočni osmini,
23. aprila. Prvo obhajilo predvidoma
v nedeljo 15. in 22. maja.
BOGOSLUŽJE
pod dosedanjimi pogoji: PCT, maske, razdalja. Bodimo v teh dneh
še prav posebej pozorni!
VEROUK
bo zaradi naglega širjenja bolezni v
tem tednu v glavnem na daljavo v
dogovoru s kateheti. Za redno molitev skupaj s starši in otroki doma
pa ni omejitev 😉.
Še nekaj dni zbiramo darove otrok
za misijone. Nekaj pa moramo še
zbrati, da oddamo redno plačilo za
naši posvojenki Birtukan in Penlop
na daljavo. Skrinjica bo v cerkvi,
lahko tudi tja oddate v ta namen.
PRIPRAVA NA KRST
prvega otroka se začne v
torek, 11. januarja, ob 19.
uri v Marijinem domu v
Šturjah. Naslednja priprava v začetku marca.
PRIPRAVA NA ZAKON
Pare vabim, da se
opogumite. Spomladanska priprava bo
prva dva vikenda v
februarju: 4., 5. in 6.
februarja ter 11., 12. in 13. februarja, vedno ob 19. uri.
SVETOPISEMSKI MARATON
Konec januarja se bomo tudi v
župniji z branjem pridružili svetopisemskemu maratonu, ki bo trajal
od 22. do 27. 1. Že sedaj vas vabim,
da začnete nabirati »kondicijo«.

HVALA
za vaše darove. V Črničah ste na
novo leto darovali 94,85 in v nedeljo 193,90 evra. Na Svetem Pavlu
ste darovali 125,40. V Kamnjah ste
na novo leto darovali 403 evre in
v nedeljo 400,80 evra. Vaši darovi
gredo za investicije v ogrevanje.
***

Iz homilj
papeža Frančiška
5. septembra 2021

Poslušanje in to ozdravlja srce. »Toda
oče, so dolgočasni ljudje, ki vedno govorijo iste stvari«. Poslušaj jih in potem ko
bodo prenehali govoriti, reči tudi ti kaj, a
prej poslušaj vse.
Enako velja z Gospodom. Dobro delamo, če ga zasipljemo s prošnjami,
a še bolje storimo, če mu predvsem
začnemo poslušati. Ko ga v evangeliju
vprašajo, katera je prva zapoved, Jezus odgovori: »Poslušaj Izrael.« Potem
doda: »Ljubi Gospoda svojega Boga z
vsem srcem… in bližnjega kakor samega sebe« (Mr 12,28-31). Najprej pa
pravi: »Poslušaj Izrael, ti poslušaj!« Se
spomnimo na to in začnemo poslušati Gospoda? Kristjani smo, pa morda
med tisočimi besedami, ki jih vsak dan
slišimo, ne najdemo kakšno sekundo,
da bi pustili v nas odmevati tistih nekaj besed evangelija. Jezus je Beseda.
Če se ne ustavimo, da bi mu prisluhnili, gre naprej. Če se ne ustavimo, da bi
poslušali Jezusa, gre naprej.
Sv. Avguštin je rekel: »Bojim se Gospoda, ko gre mimo.« In strah je bil
v tem, da bi mu pustil iti naprej, ne
da bi mu prisluhnil. Če pa posvetimo
čas evangeliju, bomo našli skrivnost
za naše duhovno zdravje.
Poglejte, to je zdravilo: Vsak dan vsaj
malo poslušanja in tišine, kakšno
nepotrebno besedo manj in kakšno
Božjo Besedo več. Vedno z evangelijem v žepu, ki ti zelo pomaga. Slišimo danes namenjeno nam, kakor na
dan krsta, Jezusovo besedo: »Eﬀatà,
odpri se!« Odpri ušesa. Jezus, odpri
me svoji Besedi, Jezus odpri me poslušanju. Ozdravi moje srce zaprtosti,
ozdravi moje srce naglice in ozdravi
moje srce nepotrpežljivosti.

Tvegamo, da postanemo neprepustni
za vse in da ne damo več prostora
tistemu, ki potrebuje poslušanje. Tu
mislim na otroke, mlade, ostarele, na
številne, ki ne potrebujejo toliko besede in pridige, ampak poslušanje.
Vprašajmo se: Kako je z mojim poslušanjem? Pustim, da se me dotakne življenje ljudi, znam posvetiti
čas tistemu, ki mi je blizu, da bi ga
poslušal? To je za vse nas, na poseben način za duhovnike. Duhovnik
mora prisluhniti ljudem in ne hiteti.
Poslušati in nato videti, kako se lahko pomaga, a le potem, ko je prisluhnil. Za vse nas, najprej poslušati in zatem odgovoriti.
Pomislimo na življenje v družini. Kolikokrat se govori, ne da bi se najprej poslušalo, ponavljajoč vedno
iste fraze. Nesposobni poslušanja
izgovarjamo ene in iste stvari ali pa
ne pustimo, da drugi preneha z govorjenjem, izražanjem. Mi ga prekinemo. Ponoven začetek pogovora
se ne zgodi zaradi besed temveč
zaradi tišine, zaradi ne upiranja, zaradi potrpežljivega začenjanja poslušanja drugega, njegovega dela, »Domača naloga«
tistega kar nosi v sebi. Ozdravitev V tem tednu si zadam, da bom prebral
srca se začne s poslušanjem.
eno izmed 72 (73) knjig Svetega pisma.

