Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 1.,
Marjeta Ogrska,
kneginja

druga nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
za vse †† Kamnje 15

GOJAČE ob 18.00
za †† starše Bratina in
Gerljevič, p. n. Gojače 13

ZAČETEK TEDNA ZA
EDINOST KRISTJANOV

torek, 19. 1.,
Makarij Aleksandrijski,
opat

sreda, 20. 1.,
Sebastijan (Boštjan),
mučenec

četrtek, 21. 1.,
Neža (Janja),
devica, mučenka

petek, 22. 1.,
Vincencij (Vinko),
diakon, mučenec

sobota, 23. 1.,
zaroka
Marije in Jožefa

nedelja, 24. 1.,
TRETJA NEDELJA
MED LETOM
Frančišek Saleški,
škof, cerkveni učitelj

14. januarja 2016

VRTOVIN ob 18.30
za † Ivanko Lisjak,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 18.00
za † Danila Kosovela
in †† brate, p. n. Črniče 36a

SKRILJE ob 18.30
za zdravje,
Skrilje 91c

MALOVŠE ob 18.00
za † Antona in Hermino
Mladovan, p. n. Malovše 31

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo in priprošnjo,
Kamnje 55a

ČRNIČE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

VRTOVIN ob 18.30
za zdravje,
Vodopivec, Vrtovin 58

RAVNE ob 18.00
za † Stanka Slejka,
p. n. Ravne 10

SKRILJE ob 7.00
za †† Saksida,
Skrilje 1a

v ČRNIČAH adoracija
od 19.30 do 20.30
ČRNIČE ob 18.00
za vse † Marka Ipavca,
p. n.

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za † Marka Ipavca, p. n. cerkvenega pevskega zbora
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Pavla in Dominika Batagelja, p. n. Batuje

Skrb za cerkev V GOJAČAH:
Narejen je nov razpored, poglejte v cerkvi ali na spletni strani.

 Za konec
KDO SEM – Kmečki fantič pride ves objokan v šolo. »Kaj pa je narobe?« zanima učitelja. »Oče in mama sta se
skregala.« »To vendar ni nič hudega, v vsaki družini se kdaj skregajo.« »Oče je mami rekel, da je krava. Potem pa
je mama očetu rekla, da je osel in konj!« »In zakaj se še vedno jokaš?« »Ker ne vem, katera žival sem potem jaz!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

št. 3/16

Ne zaloga ampak pot
Tam pa je stalo
šest kamnitih vrčev, pripravljenih
za judovsko očiščevanje; držali so
po dve ali tri mere.
Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z
vodo!« In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in
nesite starešini!«
In nesli so mu. Ko
je starešina pokusil
vodo, ki je postala
vino, in ni vedel, od
kod je, strežniki,
ki so zajeli vodo,
pa so vedeli, je
poklical ženina in
mu rekel: »Vsakdo
postreže najprej z
dobrim vinom, in
ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti
pa si dobro vino
prihranil do zdaj.«
Tako je Jezus v galilejski Kani naredil
prvo od znamenj
in razodel svoje veličastvo in njegovi
učenci so verovali
vanj.

Ljubiti ne pomeni, da si gledamo v oči, marveč da skupaj
gledamo v isto smer. To so ponavljali mnogi duhovni očetje. To se lepo vidi tudi z logotipa svetega leta usmiljenja.
Kristus in človek s skupnim očesom začenjata gledati v
isto smer. Skupaj bosta prišla do gledanja Boga Očeta.
Fant in dekle, zaročenec in zaročenka, mož in žena sta
se našla, da bi od zagledanosti drug v drugega stopila na
pot gledanja. Ljubezen kliče k temu, da življenje zastaviš,
da nekoga popelješ za seboj in obenem pustiš, da te drugi
popelje za seboj. Popelje te »iz brezna«, iz zraščenosti s
preteklostjo, družino, določenostjo, z »zgolj naravo« … v
novo življenje. Sam in brez ljubezni tja ne moreš.
To velja najbolj za poročene, vendar prav tako za posvečene in v samem jedru prav tako za samske, za ovdovele,
prikrajšane, bolne in tiste, ki se vam je tako ali drugače
porušilo. Vsi smo poklicani, da se odlepimo od zagledanosti in sprejmemo gledanje. Dokler si zagledan, stojiš, ko
gledaš, stopiš na pot k Očetu.
To se je razodelo v Kani Galilejski. Dolgo časa sem mislil, da se je po Gospodovem čudežu vino spremenilo v
velikih vrčih. Toda veliki kamniti vrči se ne bodo nikoli
premaknili. V njih bo vedno le voda. Namenjeni so bili za
očiščevanje. Zapovedi je treba napolniti z vodo
do vrha, vendar le zato, da potem
vodo zajamemo in odnesemo. Ti
vrči predstavljajo staro zavezo,
versko postavo, zapovedi, ko v
Jn 2,6–11
njih ni ljubezni. To je vernik, ki
dela kljukice, ni pa nikoli stoOdlomki Božje besede
pil na pot. Zagledan je v svoje
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Neh 8,2–10
»verske zaloge« in še ne gleda
2. berilo 1 Kor 12,12–30
evangelij: Lk 1,1–4; 4,14–21
obličje Očetovega usmiljenja.

Voda se je spremila v vino šele na
poti, ko so jo strežniki nosili k mizi.
»Ko je starešina pokusil vodo, ki je
postala vino, in ni vedel, od kod je,
strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli ...« Treba je zajeti vodo z majhnimi čašami in oditi na pot. In oditi
je treba vedno znova. Več ali manj
v začetku vsi čakamo, da bomo lahko imeli življenje spravljeno v veliki
zalogi. V trdnih, zanesljivih, kamnitih
vrčih.
Ko se pustimo poklicati, nas Gospod
preko konkretnega življenja spravi
do »majhnih čaš«. Z njimi zajemamo le vodo. Zunaj žarometov, zunaj
praznične dvorane. Ko mu dovolimo,
da nas preko križev življenja uči ljubezni, začenjamo čaše vode nositi v
svatovsko dvorano. Vztrajno, zvesto
v malem in vsakdanjem. In šele na
poti se je voda spremenila v vino. Veliko boljše od prejšnjega, ki je pošlo.
V življenju nikoli ne boš dosegel zalog. Ko bi jih, bi tudi kot vernik ostal
le posameznik. Zaloge vedno postanejo hladne. Treba je zajeti in se
zanesti. Šele med potjo bo tvojemu
življenju dan okus in dišava. Bog te
želi popeljati v poročno ljubezen. Ne
ostani zagledan v vrče.
župnik

TEDEN ZA EDINOST
KRISTJANOV
Molitvena osmina bo potekala
v tem tednu do 25. 1. do spomina spreobrnjenja apostola Pavla.
Vključili se bomo pri tedenskih
svetih mašah.

STARŠI BIRMANCEV
Starši črniških birmancev se dobimo v četrtek na krajšem srečanju ob 19.30 v Črničah.
Starši birmancev obeh župnij
imate konec februarja srečanje
z gostjo Polono Vesel Mušič v
dvorani prve slovenske vlade v
Ajdovščini v torek, 23. februarja,
ob 19. uri. Na to srečanje že sedaj
vabljeni tudi botri.
Birmanci obeh župnij računajte na
obisk Roberta Friškovca na prvi
petek, 5. februarja zvečer.
SKRITI SPREMLJEVALCI V MOLITVI
Še nekaj prvoobhajancev
čaka na skritega molivca
zanj in njegovo družino.
Lahko pridete po podobico.
ADORACIJA
V petek od 19.30 do
20.30 vabljeni na adoracijo pred najsvetejšim v Črničah, ki jo
pripravlja molitvena
skupina iz Črnič.
MLADI, STRŽIŠČE
V petek ob 20. uri
se dobimo na mladinskem srečanju, kratka tema in skupne
igre.
V petek, 29. januarja, gremo z
mladimi (če se nas bo dovolj nabralo) na skupni konec tedna do nedelje v zimsko odeto Stržišče pod
Črno prstjo. To je kratki zimski
odmev poletnega tedna. Lepo vabljeni, da se pridružite. Sporočite
do sobote, da vemo za število.

OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV
Danes, v nedeljo, blagoslavljam v
Skriljah v Bajčih, še nekaj hiš od št
71 v novem naselju, pozno popoldne navzdol proti avtocesti.
V petek popoldne od 14. ure domove na Kukanjah od št. 43b navzgor.
Šele v nedeljo popoldne začnem
v Kamnjah, v Mladicah, Vodopivška
vas, Hrib.
GREMO NA SMUČANJE
Letos gremo skupaj na smučanje v
Zoncolan v ponedeljek, 8. februarja. Prijave začnemo zbirati naslednji
teden.
Pred nami je:
petek, 29. 1., konec tedna za mlade v Stržišču;
petek, 5. februarja, obisk Roberta Friškovca
nedelja, 7. 2., krst otrok v Kamnjah;
ponedeljek, 8. februarja, na smučanje v
Zoncolan;
četrtek, 11. 2. ŽPS v Kamnjah

SVETO LETO USMILJENJA
Iz Bule papeža Frančiška ob napovedi
izrednega jubileja Usmiljenja

(3) Obstajajo trenutki, ko smo še
močneje poklicani, da se zazremo v
usmiljenje, da bi tudi sami postali
učinkovito znamenje Očetovega delovanja. Prav zato sem naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden čas
za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom.

(8) Ko je naš
pogled uprt v
Jezusa in njegovo usmiljeno
obličje,
lahko
dojamemo ljubezen Svete Trojice. Poslanstvo,
ki ga je Jezus prejel od Očeta, je
bilo v tem, da razodene skrivnost
božanske ljubezni v njeni polnosti.
»Bog je ljubezen« (1 Jn 4,8.16), zatrdi evangelist Janez prvič in edinkrat v vsem Svetem pismu. Ta ljubezen je odslej vidna in otipljiva v
vsem Jezusovem življenju. Njegova oseba ni nič drugega kot ljubezen, ljubezen, ki se daje zastonj.
Njegovi odnosi z ljudmi, ki se mu
približajo, kažejo nekaj enkratnega
in neponovljivega. Znamenja, ki
jih dela, zlasti v odnosu z grešniki, ubogimi, izključenimi, bolniki in
trpečimi, so poučevanje o usmiljenju. Vse v njem govori o usmiljenju. Ničesar ni v njem, kar bi bilo
brez sočutja.
... Ko je šel Jezus mimo davčnega
urada, so se njegove oči srečale z
Matejevimi. Ta pogled je bil nabit z
usmiljenjem, ki je odpuščalo grehe tega človeka, premagalo odpor
drugih učencev in izbralo njega,
cestninarja in grešnika, da je postal eden dvanajsterih. Ko je sv.
Beda Častitljivi razlagal ta evangeljski prizor, je zapisal, da je Jezus pogledal Mateja z usmiljeno
ljubeznijo in ga izbral miserando
atque eligendo.Ta izraz se me je
vedno globoko dotaknil, tako da
sem si ga izbral za geslo.

