Pri vseh bogoslužjih je treba imeti s seboj osebni dokument in potrdilo PCT. otroci in dijaki
nad 12 let samo list o samotestiranju. Uporabljajmo maske in poskrbimo za razdaljo.

ponedeljek, 17. 1,
Anton Puščavnik,
opat

KAMNJE ob 19.00

po osebnem namenu, Potoče 43b
v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo, Kamnje 37

torek, 18. 1.,

VRTOVIN ob 18.00

sreda, 19. 1,

VRTOVIN ob 15.00

Marjeta Ogrska, kneginja
začetek tedna molitve
za edinost kristjanov
Makarij Aleksandrijski,
opat

za † Jožefa Cingerleta, Vrtovin 127, 8. dan
v Šempetru:
za zdravje, p. n. Vrtovin
pogrebna za † Mira Črmelja, Vrtovin 95
(maša takoj po pogrebu)

ČRNIČE ob 19.00

za †† Rebek, Črniče 83

četrtek 20. 1.,

SKRILJE ob 14.00

pogrebna za † Jožeta Bizjaka, Skrilje 31

Sebastijan,
mučenec

GOJAČE ob 19.00
v zahvalo Bogu za 100 let življenja, Boris Čermelj, Gojače 8
v Šempetru:
za †† starše in sorodnike, Kamnje 2a

petek, 21. 1.,

ČRNIČE ob 19.00

Neža (Janja),
mučenka

za †† sestre in brate, p. n. Podgornik, Črniče 3
v Šempetru:
za †† Jožeta in Frančiško Ušaj in vse †† iz družine, Črniče 27a

sobota, 22. 1.,

Laura Vicuña,
devica,
začetek Svetopisemskega
maratona

SKRILJE ob 8.00

za †† Marto in Zorana ter vse †† Rustja, Skrilje 29
v Šempetru:
ob 20.00 večernice na Zoomu
za milost svete vere, p. n. Črniče

DRUGA NEDELJA
MED LETOM,

KAMNJE ob 7.30

nedelja Božje besede

ČRNIČE ob 9.00

23. 1.,

za †† starše Krkoč in Bratina, Potoče 8
za † Franca Podgornika, p. n. Črniče 69b

Henrik Suzo,
dominikanec

KAMNJE ob 10.30

za župnijo
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
v Šempetru:
za žive in †† Slamič, Črniče
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STOLETNIK – Še zelo čil možakar praznuje stoti rojstni dan. Novinar ga vpraša, čemu se ima
zahvaliti, da je dočakal tako visoko starost. »Tega vam zdaj še ne morem razkriti.
Trenutno se pogajam z dobavitelji jogurta, s pivovarno in s tobačno tovarno.«

Ko nebo umolkne
Kako dolgočasno je priti k maši, če v njej ne prepoznaš
svatbe. Kako dolgočasno je sodelovati pri maši, če je ta zate
le spomin na preteklost. Kako dolga je maša, če ni del življeKajti
nja, ampak dodatek. Kako nekaj zastarelega je lahko maša,
Gospod
če tam iščeš le Boga, ne Boga Očeta. Kako se pri maši vrtiš
bo imel
veselje nad le okrog svojih misli, če tam poskušaš misliti na Boga, ki je
teboj in
oddaljen. Kako »nemoderna« se ti zdi maša, ko dvomiš in se
tvoja dežeti začenja zdeti, da je Bog le energija, zavest, vesoljna dola bo imela
moža. Kajti brota …, in ne obličje, nekdo, oseba. Kako težavna je maša,
kakor se
ko postane le dolžnost, in ne svatba.
mladenič
Povabil bi vas na odkrivanje svete maše v petih korakih.
poročí z
Najbolje
pet tednov. Vsak korak vzame približno eno uro.
devico,
tako se bo Morda je prav kriza priložnost, ko Božja previdnost dopušča,
tvoj gradi- da bi se bolj poglobili v skrivnost bogoslužja.
telj poróčil
Vino ne pride iz vrčev. Pride iz Kristusa. To je zelo pomembs teboj;
kakor se
no. Šest vrčev pa je bilo potrebno, da jih je lahko uporabil.
ženin veselí Tako tudi k maši lahko pridem le s svojimi kamnitimi vrči.
neveste,
Tja pridem s svojo staro zavezo, da bi lahko Kristus tam natako se
tebe veselí znanil mojo novo zavezo. On je tam zame. Povsem zastonj.
tvoj Bog.
Nič ne pričakuje. Vse je pripravil. Ženin, ki sprejme nevesto.
Iz 62,4–5
Ta se mu lahko preda taka, kot je. Ni se ji treba sramovati
svoje preteklosti, svoje stare
zaveze.
On je ženin. Zato Marijo tu
imenuje žena. Ženin je tisti, ki
Odlomki Božje
poskrbi. Zelo pogosto zamuja
besede
in mi začnemo dvomiti (prina naslednjo
nedeljo
lika o desetih devicah). Tudi
Neh 8,
v Kani je vina že zmanjkalo.
2–4.5–6.8–10
Neka žena mi je razlagala:
1 Kor 12,12–30
Lk 1,1–4;4,14–21
»Kako drugače sem sedaj pri

maši, ko tja pridem taka, kot sem,
in ne taka, kot bi si sama želela biti.
Ko tja pridem z vsemi nerešenimi
stvarmi in ne pričakujem, da bom
takoj dobila odgovor. Najprej mu
dovolim, da zajame vodo. Vino bo
prišlo ob svojem času.« »Kaj hočeš
od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Povabim vas na pustolovščino.
Prav zdaj, ko ni več preprosto iti k
maši. Ko ni več samoumevno. Ko ne
gre večina in jaz z njimi. Ko lahko
prav v teh časih, ko se marsikaj izgublja, odrinem na globoko.
župnik

SKRITI PRIJATELJI
Še nekaj prvoobhajancev čaka na
skritega molivca.
VEROUK
bo zaradi naglega širjenja bolezni
tudi ta teden v glavnem še na daljavo v dogovoru s kateheti.
RAZLAGA SVETE MAŠE
Na življenjski način.
Predlagam vam in res
zelo priporočam. V tem
času lahko naredite res
zelo kvalitetno pot poglabljanja in odkrivanja
svete maše. Zelo priporočam. Pripravila jo je skupina mladih duhovnikov in laikov. Že dolgo časa nosim
v sebi željo, kako bi na svež način
odkril drugim skrivnost svete maše.
Ta program je kot nalašč.
Je sicer plačljiv. 25 eur, vendar je
vredno dati, potem tudi bolj resno
vzamemo. Je tudi lepo darilo za nekoga drugega. Povezava je na spletni strani.

SVETOPISEMSKI MARATON
V soboto se prične letošnji svetopisemski maraton z geslom Vse delam novo. Vključite se lahko v branje preko spletnih strani. Bralo se
bo podnevi in ponoči do nedelje, 27.
januarja. V tem tednu se lahko prijavite k enournemu branju (velja za
najmanj tri osebe). Lahko se dogovorite v kakšni skupini
ali tudi v družini.

HVALA
za vaše darove. Na tri kralje in v
nedeljo ste v Črničah skupaj darovali 372,52, v Kamnjah v nedeljo
307,80.

MINI MARATON
V ŽUPNIJI
Tudi letos bomo za naši
župniji pripravili mini
maraton po Zoom povezavi od sobote 22.1. do petka 28.1.,
vsaki dan od 17.30 do 18.30.
Brali bomo kot doslej od naslova do
naslova. Na spletu je dostopna tabela, v katero se lahko vpišete. V 10
minutnih terminih se bodo vpisali po
štirje, ki se bodo lahko zvrstili tudi
dvakrat, odvisno kako hitro bodo
brali.
V tabelo se lahko vpišete kot družina. Veroučenci iz posameznega
razreda se poskusite vpisati skupaj.

OTROCI ZA OTROKE
V Črničah ste poleg neposrednih
nakazil za koledniško trikraljevsko
akcijo zbrali še 176,15 za akcijo
otroci za otroke v
misijonih. V Kamnjah ste otroci za
otroke v misijonih
zbrali 220,10.
Otroci imate posvojeni dve dekleti
na daljavo, Birtukan in Penlop. Zbiramo za naslednje nakazilo, da ga
bomo poslali v Etiopijo in Zambijo.

MOLITEV ZA EDINOST
Od torka do praznika spreobrnitve
apostola Pavla, 25. januarja, kristjani molimo za edinost. Spomnili
se bomo pri dnevnih svetih mašah.

17. januarja 2016

PRIPRAVA NA ZAKON
bo prva dva vikenda v februarju: 4.,
5. in 6. februarja ter 11., 12. in 13.
februarja, vedno ob 19. uri. Prijavite
se po spletnem obrazcu.
MOLITEV VEČERNIC
Spet vabljeni k molitvi večernic, dobimo
se na Zoom povezavi v soboto ob 20. uri.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Jožefa Cingerleta ste
namesto cvetja za potrebe župnije
zbrali in darovali 467 eurov. Hvala
svojcem in vsem darovalcem.

***

Iz homilj
papeža Frančiška
Toda čudež v Kani se ne tiče samo
mladoporočencev. Vsak človek je poklican v svojem življenju srečati se z
Gospodom. Krščanska vera je dar,
ki ga prejmemo s krstom in ki nam
omogoči srečanje z Bogom. Vera pa
gre, kakor v vsaki pristni izkušnji ljubezni, skozi obdobja veselja in bolečine, svetlobe in teme. Pripoved
svatbe v Kani nas vabi odkriti, da se
nam Jezus ne prestavlja kot sodnik,
ki je takoj pripravljen obsoditi naše
krivde, ali kot poveljnik, ki zahteva,
da slepo izpolnjujemo njegove uka-

ze. Razodeva se namreč kot Zveličar
človeštva, kot brat, kot starejši brat,
kot Očetov Sin, kot Tisti, ki odgovarja
na pričakovanja in obljube veselja, ki
jih ima v srcu vsak od nas.
Torej se lahko vprašamo: a zares poznam takšnega Gospoda? Ga čutim ob
sebi, blizu v svojem življenju? Mu odgovarjam z valovno dolžino tiste njegove poročne ljubezni, ki jo vsak dan
razodeva vsem, vsakemu človeškemu
bitju?
Gre namreč zato, da se spoznamo, da
nas Jezus išče ter vabi narediti mu prostor v globini svojega srca. Na tej poti
vere nismo prepuščeni sami sebi. V dar
smo namreč prejeli Kristusovo Kri. Veliki kamniti vrči, katere je Jezus naročil napolniti z vodo, da jo bo spremenil
v vino (v. 7), so znamenje prehoda iz
stare v novo zavezo, kjer smo namesto
vode za obredno umivanje prejeli Jezusovo Kri, ki se preliva na zakramentalni način v evharistiji in na krvav način
med trpljenjem na križu. Zakramenti,
ki izhajajo iz velikonočne skrivnosti,
nam vlivajo nadnaravno moč in nam
omogočajo okušati brezmejno Božje
usmiljenje.
Devica Marija, ki je zgled premišljevanja Gospodovih besed in dejanj, nam
pomaga z vero odkriti lepoto in bogastvo evharistije ter drugih zakramentov, ki ponavzočujejo zvesto Božjo
ljubezen do nas. Tako se bomo lahko
vedno bolj zaljubili v Gospoda Jezusa,
našega ženina in mu šli naproti s prižganimi svetilkami naše vesele vere ter
postali tako v svetu njegovi pričevalci.

»Domača naloga«
Na vidno mesto v kuhinji daj Sveto
pismo, zjutraj ga prebiraj dve minuti.
Začni dan s kratkim odlomkom iz Nove
zaveze tam, kjer se ti bo odprla knjiga.

