ponedeljek, 25. 1.,

četrta nedelja med letom

Spreobrnitev
apostola Pavla

torek, 26. 1.,
Timotej in Tit,
škofa

24. januarja 2016

sreda, 27. 1.,

št. 4/16

Angela Merici,
devica

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

Nisi več sam
Če bi noga rekla:
»Ker nisem roka, ne
spadam k telesu,«
vendarle spada k telesu. Če bi uho reklo:
»Ker nisem oko, ne
spadam k telesu,«
vendarle spada k telesu. Kje bi bil sluh,
ko bi bilo vse telo
oko? Kje bi bil vonj,
ko bi bilo vse telo
sluh? Tako pa je Bog
vse posamezne ude
razpostavil po telesu, kakor je hotel.
Ko bi bilo vse skupaj
en sam ud, kje bi
bilo telo? Tako pa je
veliko udov, telo pa
je eno. Ne more oko
reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne
glava nogam: »Ne
potrebujem vas.«
Še več, udje, ki se
zdijo slabotnejši,
so še bolj potrebni,
in tistim, ki se nam
zdijo manj vredni
časti, izkazujemo še
večje spoštovanje in
z manj uglednimi še
lepše ravnamo, medtem ko ugledni tega
ne potrebujejo.
1 Kor 12,15–24

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jer 1,4–5.17–19
2. berilo 1 Kor 12,31– 13,13
evangelij: Lk 4,21–30

Ko obiskujem domove, mi je že marsikateri starejši župljan
dejal: »Čeprav živim sam, nisem sam.« Res je, da mnogi
danes ostajate sami, ker je po hišah manj ljudi kot nekoč in
ker mlajši zaradi sodobnega načina življenja nimamo časa.
Ko je čas, pa tehnologija poskrbi, da ga napolnimo z drugimi vsebinami. Je pa tudi veliko mladostnikov osamljenih s
svojimi napravami.
Res je presenetljivo, kako se nekateri čutijo povezane z
večjim občestvom, čeprav so na zunaj sami. Jezus je prišel,
da bi človek ne bil več sam. Ob prvem nastopu v nazareški
shodnici pove, da ni prišel sam, ampak je nad njim Gospodov Duh, in večkrat pove, da ga pošilja Oče.
Nebeška sreča bo v tem, da bomo živeli kot del živega
telesa. Kristjani naj bi po krstu že izkušali ta novi način
življenja. Dolgo sem mislil, da apostol Pavel govori o prispodobi, ko govori o Kristusovem telesu. Vse se spremeni, ko
odkriješ, da to ni le prispodoba, ampak resničnost. V resnici
sem lahko vsak dan povezan ne le z Bogom ampak tudi z
mojimi pokojnimi, s svetniki in tudi z živimi, ki ta trenutek živijo kjerkoli. Ko prejmem sveto obhajilo, ne prejmem
samo Jezusa, ampak tudi povezanost z živimi in pokojnimi.
Kajti v njegovo vstalo in živo telo smo sedaj
vključeni mi.
Ko to veš, se tudi nehaš truditi, da
bi postal »popoln«. Veš, da ne moreš. Počasi ti Bog tudi že daje okusiti, da bo naša popolnost v tem, da
bomo čim bolj povezani v živem telesu.
Krščanska popolnost ni popolnost posameznika, ampak popolnost občestva. Po tem
bomo sojeni. Ko te boli zob, to občutijo
tudi drugi deli telesa. Bodimo živi v Njem,
tako bomo najbolj pomagali drugemu in
župnik
ga razumeli.

petek, 29. 1.,
Valerij,
škof

sobota, 30. 1.,
Martina,
mučenka

nedelja, 31. 1.,
ČETRTA NEDELJA
MED LETOM

KAMNJE ob 18.30
GOJAČE ob 18.00
za † Antona Vodopivca,
za †† Franca, Emo
in vse †† Čermelj, Gojače 44
Kamnje 58
ČRNIČE ob 18.00
VRTOVIN ob 18.30
za † Zorko Brankovič in
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a
njene †† starše, p. n. Črniče 24
SKRILJE ob 18.30
MALOVŠE ob 18.00
za †† Franca in Vincencijo
za †† Cirila in Ano Humar,
Cigoj, Malovše 2
p. n. Skrilje
KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 18.00
za † Dominika Batagelja,
za † Poldko Ušaj,
Kamnje 9
p. n. Črniče 24
VRTOVIN ob 8.00
RAVNE ob 18.00
za † Jožico Caharija,
za vse †† Košuta,
p. n. Skrilje 1
p. n. Ravne 9a
v Stržišču:
ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji v zahvalo
za † Franca Podgornika,
in priprošnjo, p. n. Črniče 78a
Vrtovin 47a
KAMNJE ob 7.30
za †† Rovtar in Slokar, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00

Janez Bosco,
za † Frančiško in Jožefa Ušaj, p. n. Črniče 27a
duhovnik
za župnijo
nedelja Svetega pisma

KAMNJE ob 10.30
za zdravje, Skrilje 2a
MLADI V STRŽIŠČE: V petek gremo z mladimi na skupni konec tedna do nedelje v zimsko Stržišče. To

je kratki zimski odmev poletnega tedna. Lepo vabljeni, še se lahko pridružite. Gremo v petek ob 16.30.
BLAGOSLOV DOMOV: Danes, v nedeljo, popoldne začnem blagoslavljati v Kamnjah, v Mladicah,
Vodopivška vas, Hrib. Morda uspe priti do kapelice. Nadaljujem šele naslednjo nedeljo popoldne.
MOŽJE V NEZNANO: Lepo vabim može, člane ŽPS, očete veroučencev, pevce, člane zakonskih sku-

pin … vabljen vsak moški, ne glede na stan, da gremo v petek, 12. februarja, do nedelje opoldne
na pot »v neznano«. Ne bo zelo daleč. Strošek bo okr. 50 €. Zaradi organizacije in omejenega prostora potrebujemo vsaj načelne rezervacije čim prej, če je mogoče, že do naslednje nedelje, sicer
pa do 7. februarja. Prijave zbira Janez Capuder 041 917 930; janez.capuder@mors.si. Poročeni boste
žene za nekaj časa pustili doma in si vzeli čas za počitek, duhovno poglobitev, nova spoznanja …

SMUČANJE: Že se lahko prijavite za smučanje, v ponedeljek, 8. februarja, gremo skupaj v Zonco-

lan. Cene še ni, računamo, da bo skupaj s celodnevno karto in prevozom bo med 30 in 35€.

OB NEDELJI SVETEGA PISMA bo na gimnaziji v Vipavi, v nedeljo, 31. 1. ob 15. uri srečanje ob Svetem

pismu. Nagovoril nas bo škof Jurij z razmišljanjem: »Bodi torej usmiljen in pravičen!«
Pred nami je:
•
•
•
•

petek, 5. 2., obisk Roberta Friškovca;
nedelja, 7. 2., krst otrok v Kamnjah;
ponedeljek, 8. 2., na smučanje v Zoncolan;
sreda, 10. 2., pepelnica.

 Za konec

ČASOPIS – Policist pleska policijsko postajo. Mimo pride komandir in mu reče: »Daj spodaj malo časopisa!«
On pa odvrne: »Ni treba, tudi brez njega dosežem!«

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

