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, 14. 2.,
Valentin,
duhovnik in mučenec

KAMNJE ob 19.00

za †† starše in sorodnike Bratina, Vodeb, Kamnje 33
v Šempetru:
za † Karlo Rijavec in vse †† Sorč, Potoče 46
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VRTOVIN ob 19.00

Klavdij,
redovnik

za † Mira Čermelja, Vrtovin 92, 30. dan
v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo, p. n. darovalca, Vrtovin

sreda, 16. 2.,

MALOVŠE ob 19.00

četrtek 17. 2.,

KAMNJE ob 19.00

Julijana Koprska,
mučenka

Katero zgodbo nam Bog pripoveduje pri maši?

za † redovnico Nikodemo in vse †† Rebek

za srečen porod, Potoče 47a

Sedem ustanoviteljev
reda servitov

v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo na čast Materi Božji in dušam v vicah

petek, 18. 2.,

ČRNIČE ob 19.00

za † Jožefa Fišerja, Vrtovin 94a, 8. dan

Frančišek Regis Clet,
duhovnik in mučenec

v Šempetru:
za vse †† Persič, Lojk in Valič, p. n. Črniče 25

sobota, 19. 2.,

SKRILJE ob 8.00

Konrad iz Piacenze,
spokornik

za vse †† Rovtar in Rijavec, p. n. sorodnika
v Šempetru:
ob 20.00 večernice na zoomu
V zahvalo Svetemu Duhu za vse prejete darove, p. n. Skrilje

KAMNJE ob 7.30

SEDMA NEDELJA
MED LETOM,
20. 2.,

za †† Bajc, Potoče 5

ČRNIČE ob 9.00

Jacinta in Frančišek Marto, za † Franja in †† starše Minkuž, p. n. Črniče 27a
fatimska pastirčka

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

v Šempetru:
za †† Olgo in Bojana Rijavca, p. n. Gojače 36

Če pa
Kristus ni
bil obujen,
je prazna
vaša vera
in ste še v
svojih grehih. Tedaj
so izgubljeni tudi
tisti, ki so
zaspali v
Kristusu.
Če samo
zaradi tega
življenja
zaupamo
v Kristusa,
smo od
vseh ljudi
najbolj pomilovanja
vredni.
1 Kor 5,17–19

 Za

ko nec

PRVI ZMENEK – Mlado deklico je Gorenjec končno pregovoril, da se je usedla v njegov avto in sta se
malo peljala. Potem je parkiral, jo prijel za roke in ji pogledal globoko v oči. Zadrhtela je. Srce ji je
začelo hitreje utripati. Zardel je in ji zašepetal: »Ni mi lahko, toda nekaj te moram vprašat.«
Ona: »Naj t ne bo narodn, kr vprašaj me.« On: »A boš kej dava za bencin?«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo
1 Sam 26,2.79.12–13.22–23
1 Kor 15,45–49
Lk 6,27–38

Nekatere raziskave so pokazale, da veliko ljudi, celo med
katoličani, ki hodijo v cerkev, ne veruje, da je Kristus navzoč
v evharistiji. Prav tako precejšnji delež katoličanov, ki hodijo k
maši, ne veruje v naše vstajenje in večno življenje. No, že v Pavlovem času je bilo tako. »Če samo zaradi tega življenja zaupamo
v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.«
Na »zunaj« res nič ne kaže, da se kaj zgodi po smrti. In
res, na »zunaj« se tudi pri maši nič ne spremeni, je vedno
enako. Če ni vstajenja, potem je tudi maša le eden izmed
obredov.
Mož je pospravljal podstrešje in peljal staro šaro na trg, da
bi vsaj nekaj iztržil. Nekdo je onstran roba starega platna
odkril umetnino znanega slikarja. Stara šara je v hipu dobila veliko vrednost in mož se je vrnil domov bogat.
Pri vsaki maši je veliko človeškega. Vidimo in slišimo marsikaj. Tudi zmoti nas marsikaj in misli so povem človeške.
Lahko imamo občutek, da je pri nas doma vse brez posebne vrednosti. Morda se zdim nepomemben. Bog se te zelo
veseli. In želi, da tega ne odganjaš, temveč vključiš. Kako?
Bog se lahko sreča s tabo samo v tem, kar ti si. Kakor je
Kristus najprej potreboval
človeško telo, da je z njim
vstal od mrtvih, tako potrebuje tvojo človeškost. Vstajenja in večnega življenja
ni brez telesa, brez vsega
nepopolnega,
človeškega. Tako tudi maše ni brez
kruha in vina.

Zakaj pri maši vstanemo?
Zdi se, da je vse enako. Pa se le
zdi. Na začetku maše vstanemo.
Čemu? Tudi duhovnik stoji, hodi.
Najprej gre do oltarja. Tudi mi
vstanemo, ker duhovnik hodi v
Jezusovem imenu. Hodi, ker smo
kot Cerkev vedno na poti. »Kdor
hodi za menoj, ne bo hodil v temi,
temveč bo imel luč življenja« Jn
8,12. Vstanemo tudi pred evangelijem. Tudi takrat duhovnik »v osebi
Kristusa« hodi do ambona. Je na
poti k vstajenju.
Stojimo torej, ker verujemo v vstajenje. In pri vsaki maši del zemeljske snovi, kruh
in vino, vstane
v večno življenje. Hostija obdrži
lastnosti zemeljskega, v resnici
pa postane vstalo Jezusovo telo.
Bog nam tako pri vsaki maši pripoveduje novo zgodbo. To je zgodba tvojega zemeljskega življenja
in vstajenja. Zato pri maši potrebuješ oboje. Svojo, čisto tvojo življenjsko pot in Kristusovo pot. To
drugo je vera. Namen maše je, da
se to dvoje združi v eno. Ne moreš
biti veren brez telesa in brez svoje
zgodovine. In ne moreš biti veren
brez Kristusovega vstajenja.
župnik

VEROUK
V tem tednu verouk po dogovoru na
daljavo ali v živo. Vabim, da se pridružite tudi novi strežniki; pridite kar
k eni od tedenskih svetih maš.
ORATORIJ
Starše spominjam na
datum oratorija, ki je
letos teden pozneje,
od 4. do 8. julija, da
lahko načrtujete. Letos upamo, da bomo
lahko sprejeli več otrok.
Oratorij pa je še najbolj dragocen za
mlade, zato načrtujte in se pridružite,
kajti lepo je biti skupaj v hiši vse dni.
Še posebej sedaj, ko vsi potrebujemo
živih stikov, predvsem pa mladi. Pridružite se srečanjem pred oratorijem.
Sporočite Zali 041 538 968 ali Urški
040 384 389 ali Teu 031-415-816.
POTUJOČA RAZSTAVA
z naslovom »Sto let Gospodovih milosti bom na veke opeval«. Ob 100-letnici mariborske province v Šturjah v
Marijinem domu od nedelje, 13. februarja, do nedelje, 27. februarja.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 262,66 in še
246,24 evra v nabiralniku, v Kamnjah
260,40 evra in še 50 evrov za ogrevanje in električno samooskrbo.
Nedeljo prej (napaka v oznanilih) ste
darovali v Črničah 170,05 in v Kamnjah 270,70 evra.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Jožefa Fišerja ste v Črničah zbrali in darovali za cerkev, za
predvideno dodatno ogrevanje 630
evrov. Hvala svojcem in vsem darovalcem.

Iz programa "Spremenjeni",
razlaga svete maše

svojih obrazih, zato vemo, da je tam.
Ne moremo zanikati njegovih učinkov.
Podobno tudi ljubezni kot take ne moreKO SE SREČATA NAŠA ČLOVEŠKOST mo videti, lahko pa jo najdemo izraženo
IN BOŽJA PRESEŽNOST
v skrbi matere za svojega otroka ali v
Pri vsaki sveti maši vidimo, kako se naklonjenosti in pozornostih, ki si jih iznaša človeškost in Božja presežnost kazuje poročen par.
srečata, ko v Evharistiji na oltarju
postaneta navzoči Jezusova zadnja Tako je tudi z Bogom.
Strogo gledano je Bog
večerja in njegova žrtev na križu.
za nas na zemlji neviSte kdaj premišljevali o tej globoki in den. Lahko pa vidimo
skrivnostni resničnosti?
njegovo
prisotnost
v lepoti njegovega
Pomembno je vedeti, da Jezus pri
stvarstva – v mogočnih gorah, brezmaši na oltarju ni ponovno žrtvomejnosti oceanov, neskončnosti vesovan. Njegova žrtev na križu na veliki
lja, v zvezdah, v brezdanje zapleteni
petek je bila enkraten, neponovljiv,
skrivnosti, kakršna je človek … Na nek
zgodovinski dogodek. Njegove ponačin je narava evangelist, ki kaže na
sledice – osvoboditev vsake osebe,
Boga, kakor kompas kaže na sever.
ki je ali bo kdajkoli živela, od greha in
smrti – pa so brezčasne in presežne. Z utelešenjem, ko je Bog privzel čloPo Božji veliki ljubezni se Kristusova veško meso, je Bog tudi dobil človeški
daritev na Kalvariji ponavzočuje pri obraz. Ko so apostoli prosili Jezusa,
vsaki daritvi svete maše. Ko gremo k naj jim pokaže Očeta, jih je opomnil:
maši, nismo le opazovalci uprizoritve »Kdor vidi mene, vidi Očeta.« (Jn 14,9)
tega, kar se je zgodilo na veliki pe- Po Jezusovem vnebohodu nam je bil na
tek. Preneseni smo v dvorano zadnje binkošti dan Sveti Duh, da bi lahko naš
večerje na veliki četrtek, ko je Jezus »nevidni Bog« še naprej na viden način
vzel kruh in vino ter ju razdelil svo- kazal svojo navzočnost po svoji Cerkvi.
jim apostolom, prvim duhovnikom,
Na vsako nedeljo in zapovedan praznik
kot svoje telo in kri.
izpovedujemo Nicejsko veroizpoved, ki
Zdaj razumete, zakaj se sveta maša se začne z besedami: »Verujem v enega
imenuje »skrivnost« …
Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika
Pri maši se prepletajo vidne in nevi- nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih
dne resničnosti, kakor se prepletajo stvari …« Ko izpovemo, da je Bog stvartudi na drugih področjih človeškega nik tako vidnih, kot nevidnih stvari, nas
življenja.
to opomni, da Bog kot stvarnik stalno
deluje v svojem stvarstvu. Bog je na
Pomislite na veter ali ljubezen. Sama
delu in njegovo delo je naše odrešenje.
po sebi sta »nevidni« resničnosti,
Maša je polna dejanj, gest in premikov,
opazujemo pa lahko njune učinke.
v katerih se vidno in nevidno »srečata«.
Čeprav je veter kot tak neviden, vidimo plapolajoče zastave, drevesa,
ki se majejo, čutimo ga lahko na

»Domača naloga«
Spomnim se bolnih in starejših in zmolim desetko za enega izmed njih.

