tretja nedelja med letom

26. 1. 2014
št. 4

Zapustil je
Nazaret in
se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob
jezeru, v Zabulonovi
in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo,
kar je bilo povedano
po preroku Izaiju:
›Dežela Zabulonova
in dežela Neftalijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo
v temi, je zagledalo
velíko luč; in njim, ki
so prebivali v deželi
smrtne sence, je zasijala svetloba.‹ Od
tedaj je Jezus začel
oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se,
kajti približalo se je
nebeško kraljestvo.«
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je
zagledal dva brata:
Simona, ki se je
imenoval Peter, in
njegovega brata
Andreja.

(Mt 4,13—18)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Sof 2,3; 3,12–13
2. berilo: 1 Kor 1,26–31
evangelij: Mt 5,1–12a

ponedeljek, 27. 1.,
Angela Merici,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Grželj in Črmelj,
Kamnje 46

GOJAČE ob 18.00
za † Emila Vodopivca,
p. n. Gojače 8

torek, 28. 1.,
Tomaž Akvinski,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a
SKRILJE ob 18.30
v zahvalo,
Skrilje 50
KAMNJE ob 18.30
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16, 30. dan
VRTOVIN ob 18.30
za † Antona in Albino
Nevreden, Vrtovin 26a
SKRILJE ob 8.00
za † Fani Pahor,
p. n. Skrilje 71
SKRILJE ob 7.45
za †† Valič, Skrilje 16

ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Frančiško
Ušaj, p. n. Črniče 72

sreda, 29. 1.,
Boleslava Lement,
redovnica

V ponedeljek

četrtek, 30. 1.,

Božje kraljestvo se je začelo »v ponedeljek«. Ne »v nedeljo«. Večina je pričakovala, da bo Bog pokazal svojo moč za
praznike. Toda prišel je, ko so bili prazniki mimo. Bog je po
besedah Svetega pisma ob začetku sveta zadnji dan počival.
Toda to prvo stvarjenje ni bilo dovolj. Šele po zavrnitvi Besede bo človek dokončno lahko odkril Besedo.
Šele takrat, ko se znajdemo v temi, se zares zavemo, da je
luč. Boga, ki je vse ustvaril, ljudje spoznamo šele v drugem
stvarjenju. Zato so kristjani nedeljo prestavili na »ponedeljek«. Gospodov dan ni več sobota, ampak prvi dan v tednu.
Bog se je hotel po »počitku« ponovno odpraviti na pot. Sedmi
dan je počival v grobu, v temi. Šele v tem počitku lahko prav
vidiš oni počitek iz Prve Mojzesove knjige. Človek je hotel
počivati, neodvisen od Boga, zato se je znašel v temi. Bog
pa ne počiva, zato, da bomo mi v naših grobovih spet dobili
luč. Ni mogoče spoznati obraza Stvarnika in nato Odrešenika,
ampak obratno. Zato je Kristus začel z besedami: »Približalo
se je nebeško kraljestvo.« In začel je tiho, neopazno. Ne med
prazniki, ne sredi množic, ne s prvo novico v večernem televizijskem dnevniku.
In tako je tudi v življenju. Praznike potrebuješ za počitek,
za moč in hrano. Svoj pravi obraz ti bo Bog bo razodel
»naslednji dan«, v najbolj navadnem vsakdanjem življenju. Tam te čaka in tam se vse začenja.
Božje kraljestvo se začne sredi življenja, ne zraven življenja. Ko se boš začel z Bogom pogovarjati sredi skrbi, medtem ko zjutraj vstajaš,
se voziš na delo, pospravljaš …, takrat boš
odkril, kaj je molitev. Otrokom pri verouku nenehno ponavljam: »Ko boš začel dan z
jutranjo molitvijo od postelje do umivalnika, takrat
se bo tvoje življenje začelo spreminjati. Takrat Beseda ne bo več ostala zapisana le v Svetem pismu.
Beseda bo zaživela v tebi. Tvoja poganska Galileja
bo nepričakovano zagledala veliko luč.«
župnik

Martina,
mučenka

petek, 31. 1.,
Janez Bosco,
duhovnik
prva sobota, 1. 2.,
Brigita Irska,
opatinja
2. 2.
JEZUSOVO
DAROVANJE –
SVEČNICA
Simenon in Ana,
preroka

KAMNJE ob 10.30
za † Milana Breclja,
Vrtovin 77
blagoslov sveč

MALOVŠE ob 18.00
za †† Franca in Vincencijo
Cigoj, p. n. Malovše 36
ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji,
p. n. darovalca, Črniče
RAVNE ob 18.00
za † Danico Košuta,
p. n. Ravne 9
ČRNIČE ob 18.00
za vse †† Mikuž,
p. n. Črniče 29
ČRNIČE ob 9.00
za † Marijo Koron
in †† iz družine, Črniče 4
za župnijo
blagoslov sveč

• Danes (na nedeljo Svetega pisma) bo imel škof Jurij Bizjak ob 15. uri v škofijski gimnaziji
predavanje: »Na tvojo besedo«. Bo dovolj možnosti tudi za konkretna vprašanja.
• MLADINSKO SREČANJE bo spet v petek ob 19.30 v Kamnjah. Tema ob filmu: S humorjem premagujem brezvoljnost in notranjo praznino.
• BLAGOSLOV DOMOV: Danes, v nedeljo, v Skriljah – Bajči od avtoceste navzgor do novega
naselja. Nadaljujem v soboto dopoldne v Skriljah novo naselje, popoldne domove na Kukanjah.
Starejših in bolnih v Vrtovinu in Potočah to soboto ne obiskujem.
• STARŠI BIRMANCEV: v Črničah računajte na srečanje v ponedeljek, 3. 2.
• ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: računajte na srečanje v ponedeljek, 10. 2., v Črničah in
v torek, 11. 2., v Kamnjah.
• GREMO NA SMUČANJE: Letos gremo v Zoncolan (zaradi sobotne gneče) v petek, 7. 2.
Točna cena (nekaj čez 30 €) bo znana v soboto. Računajte na datum, prijave pa šele od
sobote, 1. 2., zvečer naprej.
• HVALA zidarjem in strojnikom, ki ste se tudi v decembru in januarju trudili z deli na Svetem
Pavlu. V februarju je ob primernem vremenu predvidena skupna sobotna delovna akcija
čiščenja in urejanja okolice.

 Za konec

PREIZKUŠNJE – Janez in Micka sta bila stara prijatelja in nekoč ji je Janez potožil: »Micka, veš, v življenju sem že mnogo prestal.«
Vem. Največ za točilnim pultom v gostilni.«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

