Nameni svetih maš:
ponedeljek, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

torek, 27. 1.,
Angela Merici,
devica

sreda, 28. 1.,

Tomaž Akvinski,

cerkveni učitelj

četrtek, 29. 1.,

tretja nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
za †† Antona in Silvana Vodopivca,
Kamnje 58
VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Čermelj in
Lozar, Vrtovin 10a

ČRNIČE ob 18.30
molitveno bogoslužje

MALOVŠE ob 18.30
za † Jožeta Cigoja,
Malovše 36, 30. dan

v ČRNIČAH večerna tiha
adoracija od 21.00 do 22.00

Valerij,
škof

KAMNJE ob 18.30
za †† Slavko in Tonija Čibeja,
Kamnje 5a

petek, 30. 1.,
Martina,
mučenka

ČRNIČE ob 17.00 (ob 18.00 prireditev v dvorani)
za †† Rada in Štefana Hvaliča,
p. n. Črniče 1b

sobota, 31. 1.,
Janez Bosco,
duhovnik

SKRILJE ob 8.00
za † Vinka Bratina
Skrilje 37

nedelja, 1. 2.
ČETRTA NEDELJA
MED LETOM
Brigita Irska,
opatinja

SKRILJE ob 7.30
za †† Pahor,
Skrilje 71
ČRNIČE
za † Milorada Čuliburka in †† brate in starše,
p. n. Črniče 25
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
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Ko so
Janeza
zaprli v
ječo, je
šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji
evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil in
Božje kraljestvo se je
približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« Ko je šel ob
Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in
Andreja, Simonovega
brata, ki sta metala
mrežo v jezero; bila
sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in
narédil vaju bom za
ribiča ljudi!« Takoj
sta pustila mreže in
šla za njim. Ko je šel
malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki
sta bila tudi v čolnu
in popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta
Zebedeja z najemniki
v čolnu ter odšla za
njim.
(Mr 1,14–20)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 5 Mz 18,15–20
2. berilo: 1 Kor 7,32 –35
evangelij: Mr 1,21–28

Nekaj se je zgodilo
Na cesti je bil zastoj. Prometna nesreča. Veliko radovednežev se je gnetlo okoli vozila. Ravno takrat je prišel
mimo novinar. Želel je videti, kaj se je zgodilo, pa ni mogel blizu zaradi množice. Tedaj je začel na ves glas vpiti:
»Pustite me naprej! Hitro! Jaz sem sin žrtve.« Ljudje so
ga začudeno gledali in se mu umaknili. Ko je prišel do
avtomobila, je videl, da na tleh leži osel.
Dogodki, dogodki … Vsak dan smo seznanjeni z nečem
novim. Čeprav stojimo ali sedimo v svoji hiši, pravzaprav tečemo. Tekamo za novicami. In kaj je posledica?
Življenje samo ni več dogodek. In na koncu bomo podobni temu novinarju. Sveto pismo pa človeku želi razodeti prav to: tvoje življenje je dogodek, velik in edini
pravi dogodek.
Na kaj pomisliš, ko slišiš »Sveto pismo«? Iskreno pomisli. Morda pomisliš na knjigo dobrih naukov, nasvetov,
kako naj živimo, morda na zbirko starodavnih ali celo
skrivnih spisov. Pričakovali bi, da nam bo Bog zapustil
knjigo pravil in naukov. Na nedeljo Svetega pisma in
ravno na praznik spreobrnitve apostola Pavla želim z
vami deliti odkritje, ki je bilo zame edinstveno: Sveto
pismo je knjiga dogodkov.
Poskusite ga brati tako, da ste pozorni na to, koliko je
v njem nauka in koliko
je opisov dogodkov. Vse,
kar je bilo zapisano po resničnem navdihu, je nastalo
le iz živega srečanja z Bogom. In v tem je razlika med
to knjigo in med vsemi drugimi verskimi knjigami sveta.
Ko mi ljudje pripovedujejo,
kako so začeli živeti drugače,
vidim, da to skoraj nikoli ni
zgodilo le »za mizo«, samo

ob premišljevanju, opazovanju in sklepanju. Skoraj vedno je Bog uporabil
dogodek. Vidim, da je bil to tudi začetek prvih Jezusovih apostolov in začetek Cerkve.
Mnogi začnejo brati Sveto pismo in
pričakujejo, da bodo takoj dobili odgovor in se bo takoj poznalo v njihovem
življenju. Toda srečanje s Svetim pismom te pelje globlje. Pelje te na odprto morje. Tam ne moreš vsega razumeti. Toda šele od tam boš lahko videl
obalo. Od tam boš videl, da je tudi tvoje življenje »dogodek«.
Duhovno življenje z Jezusom težko
postane nekaj privlačnega, dokler nisi
pripravljen z njim zapustiti nekaterih
navezanosti. Šele na odprtem morju
lahko mreža potegne na dan tisto, kar
je bilo tvojemu življenju doslej skrito.
Morda te na obali skelijo odnosi, ki so
se kot vrv zarezali v tvojo kožo doma,
v šoli ali službi. Ko ti bo Božja beseda
razodela, da se ti to dogaja z namenom, bodo iste vrvi postale mreža za
dviganje. A zanesti se moreš le na Njegovo besedo. Nobenega drugega zagotovila ne boš prejel od sveta. Če bi se
Simon zanašali le na svoje izkušnje in
mnenje sveta ne bi nikoli postal Peter.
Če bi se Savel še naprej zanašal le na
svoje znanje in izkušnje, ne bi nikoli
postal Pavel.
Lahko si še naprej zagledan v svoje
prazne mreže in jih poskušaš razumeti.
Nikoli jih ne boš. Tudi če bi življenje razumel, še vedno zate ne bi postalo dogodek. Začni odslej brati Sveto pismo
na tak način.
župnik

SREČANJE S ŠKOFOM NA NEDELJO
SVETEGA PISMA
Danes, na svetopisemsko nedeljo,
25. januarj, ob 15.00, bo v Škofijski gimnaziji v Vipavi srečanje ob
Božji besedi. Vabljeni člani svetopisemskih skupin, bralci Božje besede
pri liturgiji in vsi, ki zajemate iz Božje besede za življenje. Spregovoril
nam bo škof Jurij Bizjak, ki bo nato
odgovarjal na vprašanja.
SKRITI MOLIVCI
ZA PRVOOBHAJANCE
Vabljeni, da pridete po podobico in
se zavežete k osebni molitvi za enega od prvoobhajancev in njegovo
družino.
VEČERNA ADORACIJA
V sredo bo od 21. do 22. ure tiho
češčenje pred Najsvetejšim v Črničah. Vabljeni k molitvi.
PREDSTAVITEV ČRNIŠKE KRONIKE
V petek ob 18.
uri vabljeni v
dvorano Krajevne
skupnosti v Črničah. Goriška Mohorjeva
družba
in Krajevna skupnost Črniče sta
pripravili
predstavitev
knjige
ČRNIŠKA KRONIKA frontno zaledje v Vipavski dolini
med prvo svetovno vojno, ki jo je
zapisal črniški župnik Alojzij Novak.
Knjigo bosta predstavila urednika
Renato Podbersič ml. in Drago Sedmak.
Črniški dekan ALOJZIJ NOVAK
(1881–1967) je med svojim službovanjem v Črničah (1914–1944) ve-

stno pisal župnijsko kroniko. Po sto
letih je kronika dragocen dokument
časa in izjemno pričevanje o življenju v času spopadov na soški fronti
in o prvih letih življenja pod Italijo.
Leta 1992 je pri isti založbi izšla Črniška kronika istega avtorja za obdobje od leta 1940 do leta 1944.
Lepo vabljeni!

Na drugo postno
nedeljo, 1. marca, bodo v vseh
škofijah po petletnem obdobju
znova
volitve
članov ŽPS in
ŽGS. Že sedaj vabljeni k pripravljenosti na sodelovanje.

MLADI
JASLICE NA SVETEM PAVLU
V petek se ponovno dobimo ob 20. Hvala vsem, ki ste zbirali in darovauri v Kamnjah.
li za nove jaslice na Svetem Pavlu.
Hvala tudi vsem, ki ste v okolici cerBRALCI
kve postavili svoje jaslice v naravi.
Za bralce Božje beNaj apostol narodov varuje pristnost
sede v Črničah je
naše vere in tem krajem izprosi živo
objavljen nov razprihodnost.
pored. Poglejte in
VABLJENI K MOLITVENEMU
zabeležite si dneve,
BOGOSLUŽJU
ko ste na vrsti, da
Prihodnost krščanposkrbite za branje.
stva je v majhnih
živih občestvih. Zato
HVALA ZA BERO
je zelo dragoceno,
Skupaj z g. Aleksandrom Lestanom
da se tudi na lastno
se vam iz srca zahvaljujem za dapobudo zbirate skurovano bero! Z njo pokažete povepaj k molitvi doma
zanost in poskrbite za vzdrževanje
ali
v
naših
lepo
obnovljenih
cerkvah.
duhovnika. Hvala tudi za vašo moTako
bodo
cerkev
in
vasi
ostajale
žive.
litev, ki jo večkrat čutim in prinaša
Vabljeni,
da
v
spomladanskih
dnevih
sadove. Hvala tudi za vse druge darove in lepe pogovore ob blagosla- poživite zbiranje in molitev.
Ko je med tednom bolj redka daritev
vljanju domov. Z blagoslavljanjem v
svete maše, je lepo, ko se zberete k
črniški župniji sem prišel do konca.
molitvenemu bogoslužju, molitvi veČe se še kje nismo uspeli dobiti in bi
černic. Kaj je to? To je zborna molitev
želeli blagoslov, kar sporočite in se
Cerkve. Ni zasebna molitev ali zgol
dogovorimo.
zasebna pobožnost. Je pravo bogoslužje. Skupaj molite himne in psalSREČANJE ŽPS
me, berete Božjo besedo. VključuČlani župnijskega pastoralnega sve- jete se v celotno molitev Cerkve, ki
ta računajte na srečanje, v Črničah isti dan povsem svetu prepeva in moli
na svečnico, v ponedeljek, 2.2. ob iste himne in psalme.
20. uri; v Kamnjah v četrtek, 5. 2. Hvala vsem, ki ste pripravljeni voditi
ob 20. uri. Sporočite, če so kakšne in povezovati to zbiranje!
ovire.

