Nameni svetih maš:
ponedeljek, 12. 1.,
Tatjana (Tanja),
mučenka

nedelja Jezusovega krsta

KAMNJE ob 18.30
za †† Vero in Antona Bratina,
Kamnje 1a
11. januarja 2015

torek, 13. 1.,
Hilarij,
škof

sreda, 14. 1.,

Feliks Nolanski,

duhovnik

VRTOVIN ob 18.30
za †† Antona in Zofijo Černigoj,
Vrtovin 37
MALOVŠE ob 18.30
za † Stanka in †† Rebek,
Malovše 12

Absalom,
koprski škof

KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj,
Kamnje 9

petek, 16. 1.,
Berard in drugi
maroški mučenci

ČRNIČE ob 18.30
za †† straše Bavec in Krkoč,
p. n. darovalca

sobota, 17. 1.,
Anton Puščavnik,
opat

SKRILJE ob 8.00
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

četrtek, 15. 1.,

nedelja, 18. 1.
DRUGA NEDELJA
MED LETOM
Marjeta Ogrska,
kneginja

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Krkoč,
Potoče 8
ČRNIČE
za †† Leopolda in Evgenijo Lojk,
p. n. Črniče 25 (predstavitev prvoobhajancev)
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
(predstavitev prvoobhajancev)

 Za konec
VELIK – Znanec ogovori malega Janezka: »O glej ga, glej ga fanta. Saj boš kmalu tak kot tvoj očka!«
Janezek: »Ja, tega se tudi mama boji.«
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Preljubi,
kdor
veruje, da je Jezus
res Kristus, je
rojen iz Boga; in
vsak, kdor ljubi
roditelja, ljubi
tudi tistega, ki je
od njega rojen.
Da ljubimo Božje
otroke, pa spoznamo po tem,
če ljubimo Boga
in izpolnjujemo
njegove zapovedi. Ljubezen do
Boga je v tem, da
se držimo njegovih zapovedi. In
njegove zapovedi
niso težke. Vse,
kar je rojeno iz
Boga, premaga
svet. In zmaga,
ki premaga svet,
je naša vera.
Kdo premaga
svet, če ne tisti,
ki veruje, da je
Jezus Božji Sin?
(1 Jn 5,1–5)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Sam, 3,3–10.19
2. berilo 1 Kor 6,13–20
evangelij: Jn 1,35–42

Dokončno
V mladih letih sem se spraševal, zakaj neki se je Jezus
moral dati krstiti, saj je vendar Bog. Tedaj me še ni prevzela osupljiva novost naše vere: Kristus tudi v tem trenutku
živi kot pravi človek. Ni prišel za nekaj let v Palestino samo
izkusit nekaj naše človeškosti. Vse prevečkrat imamo pred
očmi le Jezusa, ki je živel pred 2000 leti. Ni prišel, da bi
postal novi verski voditelj in nam le pokazal pot, ampak je
sam postal pot. Ko se enkrat resno zamisliš nad to novostjo,
lahko začneš drugače zapuščati »staro življenje«. In ko se
naučiš zapuščati, začneš zares živeti.
Vstopil je v vodo. Dokončno se je zavezal človeški naravi.
Poti nazaj ni več. Zapustil je »vse druge možnosti«. Če se
ne bi dokončno spustil v nižine, nas ne bi dokončno dvignil
v novo življenje z Očetom. So stvari v našem življenju, ki so
dokončne, rojstvo, smrt, krst, poroka, mašništvo … Danes
bi jih radi imeli kar pod kontrolo. Bistvo in čar življenja je
v tem, da ni poti nazaj. Ko se rodiš, ne moreš nazaj. Tudi
ko narediš greh, ne moreš nazaj. Ko človeka prizadeneš z
besedo, dejanjem …, ne moreš nazaj. Kako kruto bolečino
si lahko s tem naložimo, dokler ne odpustimo. Reka Jordan
teče in se ne ustavi. Svet gre svojo pot …
Kristus je vstopil v to reko. Ni spremenil njenega toka. Negotova prihodnost, strahovi in smrt so gledano z naše strani
še vedno pred nami. V krstu nas
Bog že gleda z druge strani. Ni zajezil zgornjega toka in preprečil
vseh vojn, krivic, bolezni … Hudič v puščavi bo hotel, da bi Kristus Božjo moč uporabil na tak
način. Če bi Kristus prinesel na
zemljo »mir in varnost« (prim.
1 Tes 5,3), bi človek teh nekaj
let na zemlji sicer živel mirno,
brez prask, vendar bi še vedno
ostal »sam«. Naša narava ne bi

bila dokončno odrešena. To je stanje, ko
misliš, da živiš, pa dejansko spiš. V podobnem spanju se znajdemo danes, ko
hočemo v življenje varno, brez poškodb
in rečemo: »Raje se ne bom dokončno
vezal, ker ne vem, kako bo.«
Zato je potreben krst. Krst je rojstvo.
Sam sebe roditi ne moreš. Sam sebe krstiti ne moreš. V ta svet nisi mogel sam
in v nebesa ne moreš sam. Preteklosti
sam ne moreš popraviti. Reka sveta je
močnejša od tebe. Lahko pa v svojo reko
sprejmeš Kristusa. »In zmaga, ki premaga svet, je naša vera« (1 Jn 5,4). On je
postal človek dokončno, da bi nobena
tvoja preteklost ne bila dokončna.
Zato se nehaj »gristi«, če si zapravil
mladost, če si zgrešil pri vzgoji otrok,
če si storil nepopravljivo napako ... Ne
ujemi se v hudičevo zanko: »O, zakaj
nisem tega vedel že prej?« Ne postavljaj sebe v središče. Pusti, da tvoj tok
postane Kristusov tok. Pusti, da v tej od
njega posvečeni vodi dokončno umrejo
vse druge možnosti. Dokler ne zapustiš
maternice, se ne moreš dokončno roditi v novo življenje.
župnik

SKRITI MOLIVCI
PRVOOBHAJANCEV
V nedeljo se bodo
pri maši predstavili letošnji prvoobhajanci.
Tudi
tokrat ste povabljeni, da njih in
njihove
družine
podprete z osebno molitvijo. Pridite
po podobico in postanite do prvega
obhajila skriti prijatelji v molitvi
za enega izmed njih.
POPOLDNE V KAMNJAH
V ponedeljek ob 16. uri otroci in
starši vabljeni na delavnice Popoldne
v Kamnjah. Izdelovali bomo posodice
iz papirja.
MAVRIČNI V ČRNIČAH
Prihodnjo nedeljo, 18. 1. v Črničah
otroci vabljeni k delavnicam v mavrični skupini takoj po maši.
OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Konec tedna nadaljujem z obiski v
Črničah: v petek po 14. uri od št.
76 do pribl. 87, v soboto po deveti uri
in popoldne proti zadnjim številkam.
Na Ravnah predvidoma nadaljujem
23. januarja.

MLADI
V petek redno srečanje ob 20. uri v
Kamnjah.

PRIPRAVA NA ZAKON
začne danes, v nedeljo,
11. januarja, ob 16. uri v
Šturjah. V nedeljo, 18.
januarja pa začne priprava na Kapeli v Novi Gorici. Več informacij je na
spletni strani.
Pari, lepo vabljeni, da se opogumite.

PRVOOBHAJANCI
Kateheza za starše prvoobhajancev
v pripravi na zakrament sprave bo v
sredo ob 20. uri v Črničah in v četrtek ob 20. uri v Kamnjah.

PRIPRAVA NA KRST
staršev za prvega in drugega otroka se začne v torek
ob 20. uri v Marijinem domopri cerkvi v Šturjah.

VEROUK
je spet reden za vse skupine.

VELIKONOČNO ROMANJE
Vseh možnih 57 mest za romanje v
Prago ste že napolnili. Možna le čakalna lista, ki pa je že dolga.
PREDSTAVITEV ČRNIŠKE KRONIKE
V petek 30 januarja bo ob 18. uri
Lavričeva knjižnica z Goriško Mohorjevo družbo v krajevni dvorani v
Črničah pripravila predstavitev knjige Črniška kronika župnika Alojza
Novaka. Že sedaj vabljeni.
DAROVE ZA OTROKE
Koledniki po vseh
vaseh v črniški župniji ste se tudi letos
lepo potrudili in prišli
skupaj. Obiskali ste
domove in za misijone zbrali 955 €.
V adventni akciji otroke za otroke pa ste v šparovčkih za otroke v
misijonih dodatno v Črničah prinesli
107,80 in v Kamnjah 175,20. Dobrota in ljubezen ne pozna daljav, naj
se množi.
ZLOŽENKE O MAŠNIH NAMENIH
V cerkvi lahko skupaj z oznanili vzamete zloženke »Rad bi naročil mašo,
vendar ...« Škofija Koper je v njih
pripravila lepo razlago glavnih stvari
o mašnih namenih.

***
IZ GOVOROV PAPEŽA
FRANČIŠKA

Kdor ne ljubi, ni svoboden
Življenjske bolečine lahko osebo zaprejo vase, medtem ko jo ljubezen
lahko osvobodi. A samo Sveti Duh je
tisti, ki srce naredi poslušno Bogu in

svobodno. Seansa joge ne more naučiti srca, da bi čutilo očetovstvo Boga,
tudi tečaj duhovnosti zena ga ne bo
naredil bolj svobodnega za ljubezen.
To moč ima samo Sveti Duh.
Srce je lahko okamnelo iz različnih
razlogov. ... V sebi narediti svet, zaprt vase, v svojo skupnost ali v svojo
župnijo, a vedno zaprt. ... Obstajajo
»moški in ženske ogledala«, zaprti so
vase in stalno gledajo sami sebe. To
so »verni narcisi«.
Obstajajo tudi taki, ki se zagradijo
v postavo, se oklenejo črke tistega,
kar določajo zapovedi. Otrdelo srce
je »problem negotovosti«. Kdor išče
trdnost v načelih postave ima gotovost kot »človek za rešetkami zaporniške celice« – to je »varnost brez
svobode«. To pa je ravno nasprotno
od tistega, kar nam je prinesel Jezus,
torej svobodo. Ko srce otrdi, ni svobodno. In če ni svobodno, pomeni da
ne ljubi. Tako pravi tudi apostol Janez: »Popolna ljubezen strah prežene. V ljubezni ni strahu, kajti strah je
združen z muko. Kdor se boji, ni popoln v ljubezni. Ni svoboden.« Vedno
se boji, da se bo zgodilo kaj bolečega
ali žalostnega, da se mu bo v življenju zgodilo kaj slabega ali bo ogroženo njegovo večno življenje. Mnogo si
domišlja, ker ne ljubi. Kdor ne ljubi, ni
svoboden.
In kdo nas lahko nauči ljubiti? Kdo nas
lahko osvobodi te otrdelosti? Samo
Sveti Duh. Lahko opraviš tisoč tečajev kateheze, tisoč tečajev duhovnosti, tisoč tečajev joge, zena in vseh
teh reči. A vse to ti nikoli ne bo moglo
dati svobode otroka. Samo Sveti Duh
lahko spodbudi tvoje srce, da bo reklo 'Oče'. Samo Sveti Duh je zmožen
pregnati, zlomiti to otrdelost srca in
narediti srce, ki je … mehko.

