Bogoslužje:
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, 7. 2.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 8. 2.,

VRTOVIN ob 19.00

Nivard,
redovnik

Jožeﬁna Bakhita, sužnja
Prešernov dan

sreda, 9. 2.,

za †† Batagelj, Kamnje 37
v Šempetru:
za † Sonjo Ličen, p. n. Gojače 8
za † Jožefa Cingerleta, Vrtovin 127, 30. dan
v Šempetru:
za †† Srečka Lisjaka, Vrtovin 71a

KAMNJE ob 9.00 dekanijska konferenca

Apolonija (Polona),
devica in mučenka

Razlaga maše– milost

v čast sv. Antonu Padovanskemu, p. n. Kamnje

ČRNIČE ob 15.00

pogrebna za † Jožefa Fišerja, Vrtovin 94a
v Šempetru:
na čast dušam v vicah v zahvalo in priprošnjo, p. n. darovalca

četrtek 10. 2.,

RAVNE ob 19.00

za † Almo Kosovel, Ravne 23, 8. dan

Sholastika,
redovnica

v Šempetru:
za † Lenarta Čermelja, Gojače 36

petek, 11. 2.,

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

sobota, 12. 1.,

ČRNIČE ob 19.00

za †† Živec, Ušaj in Čotar, p. n. Črniče 78a
v Šempetru:
za †† Valič, Plače, p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 8.00

Evlalija,
mučenka

za †† Rovtar in Kobal, Vrtovin 71c
ob 20.00 večernice na zoomu
v Šempetru:
za †† sorodnike iz družine Valič v Italiji, Skrilje

VRTOVIN ob 7.30

ŠESTA NEDELJA
MED LETOM,
13. 2.,

za vse †† Lozar, Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 9.00

Kristina Spoletska,
vdova

za † Bogdana Žigona in njegove †† starše
ter za vse †† Novak in Pistrin , p. n. Črniče 3a

KAMNJE ob 10.30

za župnijo
možnost za obhajilo: v Črničah ob 10.00, v Kamnjah ob 11.30
v Šempetru:
za †† Karolino in Jožeta Čermelja, p. n. Gojače 8
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V VRTCU – Dve deklici v vrtcu se pogovarjata: »Ali ti tudi greš kaj na internet?«
»Ne, mi hodimo v Interspar.«

Preden se podamo v razlaganje simbolov, kretenj pri sveti
maši je treba na novo odkriti globlji pomen maše kot celote,
Po Božji
milosti pa kaj se pravzaprav zgodi pri maši. Ko rečemo, da se Jezus
sem to,
tam daruje za nas, bodo mladi rekli: »In kaj ima to veze z
kar sem,
mojim življenjem? Saj se nič ne spremeni.«
in njegova
»In njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna ...«
milost, ki
mi je bila
Da bi lahko odkrivali pomen maše kot celote, se je dobro
dana, ni
ustaviti pri besedi »milost«. Apostol Pavel jo v svojih pismih
postala
uporabi več kot 50 krat. Trikrat v eni vrstici v odlomku te
prazna.
Nasprotno, nedelje. Pavel uporabi besedo »charis«. Milost je v jedru
bolj kakor besede evharistija. Milost je je več kot samo zahvaljevanje
vsi oni sem grško = eucharistian. Je tudi več kot samo zastonjski dar,
se trudil,
nekaj, česar si ne zaslužiš. Ti je dano.
pa ne jaz,
Bog nam ni dal nekaj, ampak je dal svoje življenje. Na kaj
ampak
Božja mi- ob tem najprej pomisliš? Na žrtev? Nekdo je sprejel smrt.
lost, ki je z
Se je daroval. Pri tem pa običajno kar pozabimo, da NAM
menoj.
je dal svoje življenje. Ko enkrat začenjaš razumeti razliko
1 Kor 15,10
med »dal za nas« in »dal nam«,
začenjaš razumeti sveto mašo.
Heroj lahko da življenje za družino,
za narod, za človeštvo ... Jezus pa
svojega življenja ne daje na tak
način. Ni heroj. Sveta maša ni
taka daritev. Dal je življenje, ki ga
Odlomki Božje
ti in jaz lahko živiva. Če bi šlo le za
besede
na naslednjo
zgled, posnemanje, nauk, potem
nedeljo
maše ne bi potrebovali. Dovolj bi
Jer 17,5–8
bila beseda.
1 Kor 15,12.16–20
Lk 6,17.20–26

Njegovo življenje lahko kot človek
živim tako povezano, kot se kruh
poveže z mojim telesom. Postane
neločljiv. Tako kot se je Sin povezal
s človekom in nista dva ampak eno
»meso«, en človek. To je milost.
Posvečujoča milost.
Tega si ne zaslužim s svojo
pridnostjo, zato je evharistija
zahvala. S svojo pridnostjo pa
omogočim, da ta milost ne postane
prazna. Prazna postane, ko postane
samo moja. Življenja ni mogoče
prejeti sam in ga živeti sam.
Bog živi na način občestva. Zato
prejmemo »obhajilo«. Zato je tako
resnično neumno reči, da imam,
krst, imam birmo imam obhajilo …
Nekaj podobno neumno, ko da bi
rekel, da imam kot v okrogli sobi.
župnik

VEROUK
V tem tednu še vedno v glavnem na
daljavo. V ponedeljek in torek ni verouka, ker imate prosto tudi v šoli.
Zaenkrat je po družinah še veliko
obolelih ali v karantenah. Upajmo, da
bomo kmalu lahko imeli tudi kakšno
srečanje živo. Zaradi razmer se še vedno nismo dobili z novo sestavo pastoralnega in gospodarskega sveta. Je
prav, da se prvič le sestanemo v živo.
INFORMATIVNA DNEVA
Škofijska gimnazija Vipava vabi na informativna dneva v petek, 11. februarja, ob 9.
in 15. uri ter v soboto, 12. februarja,
ob 9. uri. Na strani www.sgv.si bodo
objavljene povezave za spletni obisk v
živo in druge informacije.

POTUJOČA RAZSTAVA
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa
Kralja vabijo k ogledu potujoče razstave z naslovom »Sto let Gospodovih milosti bom na veke opeval«.
Ob 100-letnici mariborske province
in 50-letnici izhajanja glasila Glasovi
so jo pripravile v sodelovanju z Nadškofijskim arhivom Maribor. Avtorica
mag. Lilijana Urlep nam v njej skozi
besedilo in fotografije približa življenje in delovanje ter rast in preizkušnje te redovne ustanove. V Šturjah
v Marijinem domu bo na ogled od nedelje, 13. februarja, do nedelje, 27.
februarja 2022. Ogledate si jo lahko
vsak dan po večerni sveti maši (maša
je ob 18.30, ob nedeljah ob 18.00), če
bi jo želeli pogledati zunaj tega časa,
pa pokličite prednico s. Mileno 051
233 841.
HVALA
vsem, ki ste poskrbeli in pospravili jaslice.
Hvala za darovano bero in druge dobrote, ki sem jih deležen.
Hvala za vaše darove. V nedeljo ste
v Črničah darovali 170,03, v Kamnjah
270,70 eur. V Kamnjah zbiramo darove za vgradnjo ogrevanja s toplotno
črpalko in el. samooskrbo. Dela so
potrjena in dogovorjena, zaradi bolniških odsotnosti so se nekoliko zavlekla.

Iz programa "Spremenjeni",
razlaga svete maše
KAKO JE JEZUS PRAVI BOG
IN PRAVI ČLOVEK?

Clark Kent, Superman, je izgledal in
se oblačil kot običajen tip. »Zakril«
je svojo naravo superjunaka s svojo zunanjo podobo. Bruce Wayne, po
drugi strani, je bil v resnici le običajen tip brez kakršnih koli supermoči.
Šele ko si je nadel svojo opravo, je
bil videti kot nekaj več od tega, kar
je dejansko bil. Postal je Batman.

Jezus se je »v vsem izenačil z brati«,
razen v grehu (gl. Heb 2,17; 4,15). Jezusa je torej občasno bolel trebuh, imel
je glavobole, lahko ga je opeklo sonce
in ga ožgala vročina. Kihal je, se smejal (gl. Ps 2,4) in jokal (gl. Jn 11,35). Je
popolnoma človeški, tako kot vi in jaz –
a brez greha. Vseeno pa si zapomnite,
da je Božja oseba s človeško in Božjo
naravo. Hodil je po vodi, obujal mrtve,
množil hlebe in ozdravljal bolne. V tem
smislu je lahko na zemlji delal čudeže in
odpuščal grehe, ker je Bog.
Na mnoge načine je Cerkev podoba Jezusove hipostatične unije. Cerkev, ki
jo je ustanovil Jezus in jo vodi Sveti
Duh, je Božja v svojem izvoru in naravi.
Hkrati pa je Cerkev, sestavljena iz grešnikov (gl. Rim 12,4-8; 1 Kor 12,12-30;
1 Pt 2,5), tudi povsem človeška.

Jezus ni kot kateri od obeh superjunakov. Ni kot Superman, ki je skušal
izgledati in se obnašati kot normalno človeško bitje, pa to v resnici ni
bil. Jezus je popolnoma človek; je
»pravi človek«. Ni prišel v človeški
preobleki. Po drugi strani pa tudi ni Preprosto povedano: Bog je postal kot
kot Batman, ki se je le obnašal kot mi, da lahko mi postanemo kakor on.
superjunak in počel neverjetne reči,
***
ki jih običajni ljudje ne morejo. Jezus
Božji
načrt
že
od
samega začetka je
je vedno »pravi Bog,« Božja oseba.
bil, da nas napolni s svojim Božjim življenjem. A celo za Jezusove učence je
V prvih stoletjih krbilo težko razumeti in sprejeti resničščanstva so o tej
nost
njegovih besed: »Resnično, resničresnici o Jezusu,
no,
povem
vam: Če ne jeste mesa Sina
ki je pravi Bog in
človekovega
in ne pijete njegove krvi,
pravi človek, veliko
nimate
življenja
v sebi.« (Jn 6,53; glej
razpravljali. Mnogi
tudi:
Jn
6,25-27)
so trdili, da je bil
bodisi človek, bodisi Bog, ali da je bil V Evharistiji nam Jezus daje delež pri
»pol Bog in pol človek«. Resnica o hi- svojem Božjem življenju. Zato se za nas
postatični uniji – edinstveni resnici, kot katoličane, naša
da je bil Jezus oboje - pravi Bog in življenja, molitve in
pravi človek – je bila v Cerkvi sča- čaščenje vrtijo okrog
soma razjasnjena. Najbolj specifično Evharistije, ki je »vir
so o njej govorili na koncilih v Niceji in vrhunec« naše vere
(l. 325), Efezu (l. 431) in Kalcedonu (l. 451). (gl. KKC 1324). Vse,
kar smo in kar počnemo, priteka z oltarja in se steka nazaj k njemu.

»Domača naloga«
Poskušam vpeljati vsak dan molitev rožnega venca, vsaj desetko.

