Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 2.,
Brigita Irska,
opatinja

četrta nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
za † Antona in Valerijo
Vodopivec, Kamnje 10

GOJAČE ob 18.00
za †† Lada in Lidijo Cigoj,
p. n. hčerke Pavle iz Kanade

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo,
Kamnje 1d

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 78a

SKRILJE ob 8.00
za †† Stanislava Možina,
Skrilje 83

MALOVŠE ob 18.00
za †† Gerljevič in Cigoj,
p. n. Malovše 39

31. januarja 2016

torek, 2. 2.,
Jezusovo darovanje –
svečnica

sreda, 3. 2.,
Blaž,
škof in mučenec

četrtek, 4. 2.,
Jožef Leoniški
redovnik, misijonar

prvi petek, 5. 2.,
Agata,
devica in mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Jožefa in Zoﬁjo Bratina,
Kamnje 33a
od 18.00 spoved,
po maši češčenje

ČRNIČE ob 18.00
za †† Ušaj in Škrbinc,
p. n. Gojače 30

ČRNIČE ob 18.00 (Robi Friškovec)
v čast Svetemu Duhu za birmance in njihove družine
za †† Žigon, Novak, Blažič in Blečič, Črniče 3a
od 17.15 spoved za birmance in ostale ter češčenje Najsvetejšega

prva sobota, 6. 2.,
Pavel Miki in drugi
japonski mučenci

nedelja, 7. 2.,
PETA NEDELJA
MED LETOM
Rihard, kralj

SKRILJE ob 8.00
za † Dragico Podgornik,
p. n. darovalca
ob 7.30 pobožnost petih prvih
sobot, spoved in češčenje

ČRNIČE ob 18.00
za †† Bratina in Ušaj,
p. n. Črniče 72
V Logu ob 16.30 skupna
pobožnost prvih sobot

SKRILJE ob 7.30
za † Emila Bratina, Skrilje 27
ČRNIČE ob 9.00
za † Milana, Jožefo in Nevo Gerljevič, p. n. Gojače 21
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta Čermelja, Vrtovin 84
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Preveč navaden
Hrepeneti morate
po večjih milostnih darovih. Naj
vam pokažem še
odličnejšo pot. Ko
bi govoril človeške in angelske
jezike, ljubezni pa
bi ne imel, sem
brneč bron ali
zveneče cimbale.
In ko bi imel dar
preroštva in ko bi
poznal vse skrivnosti in imel vse
spoznanje in ko bi
imel vso vero,
da bi gore prestavljal, ljubezni
pa bi ne imel,
nisem nič. In ko
bi razdal vse svoje imetje, da bi
nahranil lačne, in
ko bi izročil svoje
telo, da bi zgorel,
ljubezni pa bi
ne imel, mi nič
ne koristi.
1 Kor 12,31– 13,3

 Za konec
TREBA JE – Oče pride budit sina. »Janezek, vstani. Zamudil boš šolo.« »Ne grem več tja, oče, tam me samo
zmerjajo, mečejo vame razne stvari, me tepejo in se norčujejo iz mene.« »Poslušaj, trije razlogi so, zakaj moraš
vstati: prvič, ker je ura osem, drugič, ker boš zamudil, in tretjič, ker si ravnatelj!«

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

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 6,1–2a.3–8
2. berilo: 1 Kor 15,1–11
evangelij: Lk 5,1–11

»Če ljubimo, trpimo, če ne ljubimo, umremo.« V tem izreku je ena najglobljih življenjskih modrosti. Ne moreš uiti iz
teh dveh možnosti. Lahko vse življenje poskušaš, da bi ju
nekako obšel. Lahko pa ju sprejmeš.
»Pred Gospodovim obličjem je dragocenejša mrvica čiste
ljubezni kot vsa druga dela skupaj,« je zapisal sv. Janez od
Križa. Tukaj pa nam Gospod na široko odpira pot. Vsi imamo možnost, da ljubimo. Ni ga položaja, v katerem si se
znašel, ni preteklosti, ki te je zaznamovala, ni napake, ki si
jo storil, ni prikrajšanosti ali krivice, ki se ti je zgodila, možnosti, ki si jo zamudil … da ne bi mogel ljubiti. Leto usmiljenja hoče spomniti prav na ta odprta vrata, ki so za vse.
Vsak ima možnost. Žal pa se človek največkrat ne odpravi
na pot, ker še ni doživel lepote usmiljenja. Ustrašimo se,
da bomo morali naredili ne vem kakšna dela. Danes povsod pričakujejo »dela«. Povsod poročajo, kaj smo naredili,
kaj bomo še morali narediti. Pri športnikih veljajo le najvišji
uspehi. V življenju pa velja tisto, kar imaš »pokazati«. Nič
ni narobe z deli. Narobe je, ko postanejo temelj.
Od Jezusa so v Nazaretu pričakovali, da bo nekaj velikega naredil. Sprva so bili nad njim navdušeni. Želeli so
videti čudeže. Toda pričakovani Mesija je bil preveč navaden. Ljubezen se uresničuje sredi »navadnega« življenja.
Ljudje so pričakovali, da bo
Bog končno dosegel red in
mir. Bog pa je najprej razodel ljubezen, ki edina dviga
iz brezna smrti. Vse drugo pride pozneje. Ljudje bi
radi obratni vrstni red, zato
Boga tudi danes mnogi ne
sprejmejo.

Toda ljudje ne vemo, da nam drugo
ne bo koristilo. Kaj človeku pomagajo
velika dela, če ni prestopil iz smrti v
življenje? Kaj ti pomagajo dobra dela,
če ne moreš ljubiti brata? Nobena trdna valuta ne bo pomagala pri plačilu vstopnice za življenje. Zato apostol želi pokazati »še odličnejšo pot«.
»Preroštva bodo prenehala, jeziki
bodo umolknili, spoznanje bo prešlo.«
Ostalo bo le popolno, in to je ljubezen. Presenečen boš, ko boš v svojem
malem življenju na koncu lahko videl
»velika dela«. O njih ne bodo poročali
časopisi niti sosedje. Videl jih boš na
enem samem Kristusovem telesu.
Preveč navadno je, da bi bilo res.
Že milijone je to odvrnilo od Kristusa. Glej, da se ne znajdeš med njimi.
Trideset let je Kristus preživel v navadnem življenju, da bi ti verjel v svoje
navadno življenje. Zakaj torej še vedno čakaš napačnega Odrešenika? Zakaj še vedno čakaš izredna znamenja?
Začni tako kot on. Ljubi v svoji vsakdanjosti. Ljubi sredi svoje usode. Dela
in znamenja bodo prišla sama od
sebe.
župnik

NEDELJA SVETEGA PISMA
Danes, v nedeljo, na Škofijski gimnaziji v Vipavi ob 15. uri škof Jurij
Bizjak z razmišljanjem: »Bodi torej
usmiljen in pravičen!«
SVEČNICA
V torek je praznik Gospodovega darovanja ali svečnica. K
maši lahko prinesete sveče za
blagoslov.

SPOVED IN
SREČANJE
ZA BIRMANCE
z Robijem Friškovcem, zaporniškim duhovnikom, bo
na prvi petek
v Črničah za obe župniji skupaj.
Ob 17.15 je spoved za vse birmance. Spovedoval bo tudi Robi
Friškovec, spoved tudi za vse druge
veroučence in odrasle.
Med spovedovanjem bo češčenje
Najsvetejšega.
Ob 18. uri sveta maša. Po maši
srečanje z gostom v župnišču, za
birmance in druge mlade.
PRVI PETEK IN OBISK BOLNIKOV
Vabljeni k češčenju in zakramentu
spovedi. Bolnike in starejše tokrat
oba obiskujeva v petek dopoldne.
OBHAJANJE PRVIH SOBOT
Slovenski škofje so
nas povabili, da bi v
svetem letu po župnijah obhajali pobožnost petih prvih
sobot na fatimski način in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu. To je priložnost,
da obnovimo posvetitev, ki smo jo
skupaj in po družinah naredili leta
2013. Poleti bo po naših dekanijah zopet romal kip fatimske Matere Božje.
Do junija bomo imeli vsako prvo
soboto priložnost, da obhajamo pobožnost skupaj v Logu pri Vipavi
popoldne ali zjutraj v župnijah.
V aprilu bo v župniji pobožnost zamaknjena zaradi birme.

SVETA VRATA V
LOGU VABIJO
Sveta vrata v
Logu pri Vipavi
vabijo, da stopimo skoznje
in sprejemamo zakrament sprave. V
okviru obhajanja svetega leta bomo
od februarja do junija skupaj obhajali
prve sobote na fatimski način. Duhovniki želimo, da bi nas svetoletni dogodki povezovali na medžupnijski ravni.
Program v Logu: ob 16.30 izpostavitev Najsvetejšega in molitev, ob
17. uri sveta maša z nagovorom ob
prvi soboti.
Lepo vabljeni, da vstopite skozi svetoletna vrata in se pridružite skupnemu obhajanju svetega leta.

vilo okr. 34 €, za mlade do letnika
2005 je karta 2€ cenejša, za otroke
do 10 let je brezplačna, 9 € prispevajo za prevoz.
MOŽJE V NEZNANO
Da bomo vedeli rezervirati prostor,
prosim, če se v tem tednu odločite in prijavite možje, ki se boste
udeležili naše »poti v neznano« od
12. 2. popoldne do 14. 2. opoldne.
Namenjena je poglobitvi moške duhovnosti in sproščenemu druženju
ob že preizkušeni metodi. Prijave
zbira Janez Capuder 041 917 930;
e-pošta janez.capuder@mors.si.

MEŽNARJI
Hvala vsem, ki skrbite za eno od
naših cerkva, kjer je redno bogoKRST OTROK
služje. Prav je, da župljani obdržite
V nedeljo bo med sveto
ali osvežite navado, da se jih enmašo v Kamnjah prejela krat na leto spomnite vsaj s simsveti krst Rahela Štran- boličnim darom. Gre predvsem za
car, hči Blaža in Irene,
moralno podporo, da bodo vztrajaSkrilje 72a.
li, saj to potegne za seboj mnoge
Naslednji krsti bodo na
skrbi, ki se ne vidijo. Na podružnivelikonočnoi ponedeljk v Črničah
cah ta skrb za cerkev omogoča, da
ion na 2. velikonočno nedeljo v Kaso tam še redne tedenske maše.
mnjah.
Pred nami je:
• ponedeljek, 8. 2., na smučanje v ZonBLAGOSLOV DOMOV
colan;
Domove v Kamnjah blagoslavljam
• sreda, 10. 2., pepelnica;
spet v soboto po 9. uri od kapelice • četrtek, 11. 2., ŽPS v Kamnjah;
navzgor, Pirjevci, Pokci, nato navzdol • petek, 12. 2., moški v neznano do nedelje;
proti Brithu. Popoldne še od šole
•
nedelja,
14. 2. prva postna nedelja,
navzdol novo naselje, kolikor mi bo
križev pot na Sv. Pavla;
uspelo.
• ponedeljek, 29. 2., ŽPS v Črničah.

SKUPAJ NA SMUČANJE
Za smučanje 8. 2. je
še 15 prostih mest.
Prispevek za prevoz in
karto bo glede na šte-

