Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 2.,
Apolonija (Polona),
devica in mučenka

torek, 10. 2.,
Sholastika,
redovnica

peta nedelja med letom

GOJAČE ob 18.30
za † Darino Podgornik in njene †† sestre
p. n. Gojače 30
VRTOVIN ob 18.30
za † Alojza Rovtarja,
Vrtovin 71c

ČRNIČE ob 18.30
molitveno bogoslužje

Evlalija,
mučenka

KAMNJE ob 18.30
MALOVŠE ob 18.30
za † Ivana Pettirossa,
molitveno bogoslužje
Kamnje 3a, 8. dan
za † Ivana Rustja, Kamnje 55
ČRNIČE ob 19.00
gostja Sherrita Durran
za mir v svetu in domovini, p. n. molitvene skupine
za † Valerijo Kosovel in †† iz družine, Črniče 38

petek, 13. 2.,
Jordan Saški,
redovnik

RAVNE ob 18.30
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo
p. n. Ravne 10a

sobota, 14 12.,

SKRILJE ob 19.30
za †† Anico in Franca Valiča,
Skrilje 16

sreda, 11. 2.,

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

četrtek, 12. 2.,

Valentin (Zdravko),
mučenec

nedelja, 15. 2.
ŠESTA NEDELJA
MED LETOM
Klavdij, redovnik

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji, p. n. Gojače 3b
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2
krst otrok
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št. 6

Ko pa
se je
zvečerilo in
je sonce zašlo, so
prinašali k njemu
vse bolnike in obsedene. Vse mesto
se je zbralo pred
vrati. In ozdravil je
veliko bolnikov z
različnimi boleznimi in izgnal veliko
hudih duhov, ki
pa jim ni dovolil
govoriti, ker so ga
poznali. Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal,
se odpravil ven na
samoten kraj in
tam molil. Simon
in njegovi tovariši
so mu sledili. Ko
so ga našli, so mu
rekli: »Vsi te iščejo.« Rekel jim je:
»Pojdimo drugam,
v bližnja naselja,
da bom tudi tam
oznanjal, kajti za
to sem prišel.«
Mr 1,32–38

 Za konec
IZ RODA V ROD – Gorenjec razlaga prijatelju: »Ta žepna ura je v naši družini že pet generacij.
Meni jo je oče prodal, ko je bil na smrtni postelji.«
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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 3 Mz 13,1–2.44–46
2. berilo: 1 Kor 10,31–11,1
evangelij: Mr 1,40–45

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Te dni mi je ena od mater rekla: »Naši otroci mislijo, da je
življenje pravljica, in mi jim tudi takšnega delamo. Nekoč
bo razočaranje veliko.« Zelo ji pritrjujem. Tudi mene boli,
ko gledam sijoče otroške oči, ki bodo pri marsikom izgubile
nebeško jasnino in globino. Zakaj? Ker jih ni nihče navadil
na trpljenje. Človek moderne vzgoje bi delal vse, samo
trpel ne bi. Rajši si bo dal injekcijo na bolniški postelji, kot
da bi trpel. Rajši si bo dal injekcijo že prej, sredi življenjskih dolžnosti, kot da bi trpel.
Jezus je ozdravil Petrovo taščo in druge bolnike. Vendar
ne zato, da bi s sveta odvzel vse trpljenje. Ozdravljenja
so se godila in se tudi danes dogajajo na svetih krajih.
Ti čudeži le razodevajo, zakaj je potrebno oznanjevanje
evangelija. »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom
tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel.«
Kristus nam je pokazal, da ni druge poti. Je ni! Oznanjati bo treba vedno, do konca. Danes se zdi, kot da gre za
nasilje nad človekovo svobodo češ, Cerkev naj se ne vtika
v družbeno življenje niti v človekovo osebno življenje. Pustite človeka, naj sam odloča o življenju in o tem, kaj mu
koristi. To je tako, kot da bi rekli kmetom: »Pustite naravo,
naj raste, kakor sama najbolj zna. Pustite grmovju, naj
raste, ne delajte vendar naravi nasilja.« Tudi kristjanom
ponujajo duhovnost brez skupnosti in brez zakramentov,
češ, naj si duhovnost prikrojimo po svoje.
Ob slovenskem kulturnem prazniku se lahko starši in z
njimi vsi vprašamo: Ali so kje zrasli res veliki umetniki, ki
jim je bilo z rožami postlano? Mislim, da jih skoraj ni. Veliki
umetniki so se tako ali drugače prej učili umetnosti trpljenja. Zato tudi krščanskega
življenja ni brez bolečine in
odpovedi.
Naravni gozd, drevesa, so bila
v umetnosti ponekod podoba

človekove samote. Drevesa rastejo in
so močna, vendar se nikoli ne srečajo.
Ostanejo samo narava. Tako je s človekom, ki si mu dal vse, nisi pa mu dal
oznanila, nisi mu dal nebes. Če ne bi
bilo kulture, tudi ne bi bilo zaraščanja.
Če ni vere, tudi ni greha. So le slaba
dejanja. V pragozdu se nima kaj zarasti. Tam je vse samo naravno. Ko krščanstvo po družinah in v narodu postane le še folklora, otrok sploh nima
več razvitih čutov za najgloblja vprašanja. Razviti so le naravni čuti, ki ne
morejo zaznati globine trpljenja.
Vera, ki jo prinaša evangelij, ni tujek
za kulturo. Oznanjevanje evangelija
nas ne bo zlilo z drugimi kulturami. Nasprotno. Evangelij presega zagrinjalo
smrti in spreminja zaraščeno džunglo
v obdelan vrt, ki ima v vsakem narodu
svoje posebnosti.
župnik

SREČANJE ŽGS
V ponedeljek ob 20. uri
ima srečanje župnijski gospodarski
svet v Kamnjah, v sredo ob 20. uri
pa v Črničah.
MAŠA ZA MIR IN SHERRITA DURAN
v ČRNIČAH
V četrtek ob 19. uri vabljeni v Črniče k sveti maši za mir v svetu
in domovini. Pri njej bo sodelovala
svetovno znana temnopolta pevka
gospelov Sherrita Duran. Zapela
bo tudi pesem, ki jo je sama napisala v zahvalo Bogu za milosti, ki jih
je prijela v svojem življenju.
Pri maši bomo prepevali tudi naše
ljudske pesmi, po maši pa bo gostja
zapela še nekaj svojih pesmi.
Glasbenica, ki prihaja iz Kalifornije,
že vrsto let živi in ustvarja v Itali-

ji. Svojo pevsko pot
je iz klasičnega petja
uspešno razširila na
džez, gospel in pop.
Odlikuje jo topel, barvit glas z žametnim
zvenom in velikim
razponom.
Gostja prihaja na povabilo molitvene skupine, doživimo skupaj
lep večer.
MLADI
Mladinsko srečanje kot običajno v
petek ob 20. uri v Kamnjah.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine bo
v petek ob 20. uri v Črničah.
SKUPAJ NA SMUČANJE
V soboto gremo skupaj na smučanje. Še
10 mest je prostih na
avtobusu. Odhod ob
6.30 izpred šole v Dobravljah, pobira še v
Potočah, Vrtovinu in Selu. Prispevek za celodnevno karto in prevoz bo
ok. 37 € glede na napolnjenost avtobusa in ga oddate kar na avtobusu.
Vračamo se med 18. in 19. uro.
KRST OTROK
V nedeljo bo pri drugi
sveti maši v Kamnjah
prejela sveti krst Kris
Živec Lozar, hči Mateja
in Marinke, Vrtovin 25a. Njeno družino priporočamo v molitev.
Starši, ki bi radi dali krstiti otroka,
računajte, da bo krst na velikonočni
ponedeljek, 6. aprila, dopoldne ali
na drugo velikonočno nedeljo, 12.
aprila, popoldne.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Dogovarjamo se za romanje k sv.
Katarini Sienski, obiskali pa bomo
še druge znamenitosti v Toskani,
Piso, Cinque Terre, san Giminiano ...
Morda bomo podaljšali pot tudi na
nedeljo. Več podatkov bo znano prihodnjo nedeljo.

glasovnico in jo 1. marca oddali v
nabiralnik. To nedeljo v Skriljah ne
bo maše. Napisali boste tri kandidate za vso župnijo. Tisti, ki vas morda
zaradi šolskih počitnic ne bo doma,
lahko pridete po glasovnico v zakristijo
ali župnišče že prihodnjo nedeljo, 15.
februarja, in jo oddate prej. Vabljeni,
da to nalogo vzamemo odgovorno.
Vabljeni tudi k molitvi v ta namen.

KATEHETSKI SIMPOZIJ
Ta teden od ponedeljka do četrtka vsak dan
***
od 9. ure na Mirenskem
Drobci razlage vere
gradu poteka katehetKAJ POMENI BESEDA "OBHAJILO"
ski simpozij »Družina in župnija v
Obhajilo (communio od cum +
navezi«. Lahko se ob dopoldnevih
unio = zedinjenje z, občestvo; v slopridružite zanimivim temam.
venščini govorimo o »obhajilu«, kar
pride pač od duhovnikove hoje od
ŠKTD Kamnje - Potoče prireja v
enega do drugega obhajanca v cerkvi
soboto, 15. februarja, ob 17. uri
sami ali zunaj, ko hodi k bolnikom)
v dvorani OŠ v Kamnjah družabne
ker se po tem zakramentu združujeotroške delavnice, kjer bodo otroci
mo s Kristusom, ki nas napravlja deizdelovali pustne maske. Vabljeni!
ležne svojega telesa in krvi, da bi iz
nas naredil eno samo telo (KKC 1331).
PUSTNA SOBOTNA ISKRICA
Obhajilo torej pomeni, da ga nikoli ne
Radio Ognjišče vabi, da se jim 14. feprejmem samo zase. V hostiji sem že
bruarja opoldne pridružite v Šentvidu.
vezan z drugimi. Kristjan posameDarovi za krofe bodo v celoti nameznik v Kristusu ne obstaja.
njeni gradnji šole na Madagaskarju.
Sv. Avguštin: »Slišiš to besedo: 'Kristusovo telo' in odgovoriš: 'Amen'.
SEMINAR ZA IZLITJE
Bodi torej Kristusov ud, da bo tvoj
SVETEGA DUHA
amen resničen.«
Od 9. februarja do 30. marca bo
vsak ponedeljek v avditoriju škofijske
Pred nami je:
gimnazije v Vipavi seminar za izlitje
• sreda, 18. 2., pepelnica, začetek posta;
Svetega Duha s predavanji in molitvijo. Vabljeni ob ponedeljkih ob 19.30. • nedelja, 22. 2., prva postna nedelja, delitev glasovnic za ŽPS; križev pot na Svetega Pavla;

IZBOR ČLANOV ŽUPNIJSKEGA SVETA • četrtek, 26. 2., romarske duhovne vaje
Na drugo postno nedeljo bomo po za zakonske pare v Medžugorju;
vseh slovenskih žu- • nedelja, 1. 3., druga postna nedelja, odpnijah izbirali člane daja glasovnic za ŽPS; samo dve nedeljpastoralnih svetov. ski maši, gost Tomaž Podobnik nas bo
22. februarja bo- nagovoril o praznovanju nedelje in Božste po maši prejeli jega usmiljenja.

