ponedeljek, 16. 1,

KAMNJE ob 8.00
za †† Cvetko in Dušana
Slejko, Potoče 2

GOJAČE ob 18.00
za †† Karolino in Jožefa
Čermelj, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 18.30
za † Zoﬁjo Grželj,
Vrtovin 2

ČRNIČE ob 18.00
za župnijo

sreda, 18. 1.,

SKRILJE ob 18.30
za † Vojka Bratina,
Skrilje 79

MALOVŠE ob 18.00
za Franca Cigoja in ††
starše, p. n. Malovše 30

četrtek, 19. 1.,
Makarij Aleksandrijski,
opat

KAMNJE ob 18.30
za † Alojza Vodopivca,
Potoče 16, 8. dan
veroučna maša
VRTOVIN ob 18.30
za † Jelico in Slavka
Čermelja, Vrtovin 89

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Persič
p. n. Črniče 63a

druga nedelja med letom

Honorat,
škof

torek, 17. 1.,
Anton (Zvonko),
puščavnik in opat

15. januarja 2017
št. 3/17

Marjeta Ogrska, kneginja,
teden za edinost kristjanov

Jagnje Božje
Nekega dne se je hudič pojavil pred svetim Makarijem (njegov
god obhajamo v tem tednu). Tedaj je rekel svetemu puščavniku:
Tisti čas je
»Makarij, iz tebe izhaja neka posebna moč in proti tebi ne morem
Janez Krstnik
nič. Nič posebnega ne delaš. Kar koli narediš, delam tudi jaz. Ti se
zagledal
postiš in tudi jaz ne jem; ti bediš in tudi jaz ne spim. Obstaja pa
Jezusa, da
nekaj, v čemer me premagaš.« »In kaj je to,« vpraša puščavnik.
prihaja k njeHudič mu reče: »To je tvoja ponižnost. Zaradi nje nimam nobene
mu, in je remoči nad tabo.«
kel: »Glejte,
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta,« te svetopisemske
Jagnje Božje,
besede slišimo pri vsaki sveti maši. Kristus je hudiča premagal s
ki odjemlje
ponižnostjo. Ponižen pa je lahko samo tisti, ki ni sam, ampak ima
greh sveta.
Očeta. Če bi Janez Krstnik pri Jordanu rekel ljudem: »Glejte, to je
Ta je tisti, o
katerem sem Bog,« ali pa »to je Vsemogočni,« ga ne bi prepoznali. Če bi Bog
prišel z močjo, bi hudiča po naši logiki premagal. Toda človek s tem
rekel: Za
menoj pride
ne bi bil Božji in zato neodrešen.
mož, ki je
V tem je neskončna razlika, ki je ljudje ne razumemo. Zato mnogi
pred menoj,
zapustijo vero rekoč: »Če bi bil Bog, takega zla in trpljenja ne bi
kajti bil je
dopustil.« To je filozofski bog. Janez Krstnik pa je pokazal na Japrej kakor
gnje Božje. Hudič bi ljudem rad predstavil boga, ki bo odpravil zlo,
jaz. In jaz ga človeku pa s tem dal zadovoljstvo. Janez Krstnik predstavi tistega,
nisem poki bo človeku dal možnost, da živi z Bogom. Šele s tem je človek
znal, vendar
iztrgan iz greha in smrti. V tem je neskončna razlika. Zato je nesem zato
skončna razlika med zadovoljstvom in srečo.
prišel
Ne išči več boga ki bo z močjo in sposobnostjo odstranil zlo. Išči
in krščujem
tistega,
ki zlo jemlje nase. Kajti s tem tudi tebe lahko popelje tja,
z vodo, da se
kamor sam ne moreš, tudi če si še tako
on razodene
dober in pošten. Makarij ni bil ponižen,
Izraelu.«
ker
je v puščavi sebe »natreniral«. Poni(Mt 3,13–16)
žen je bil, ker je bil z Bogom.
Kot duhovnik in čisto navaden človek bi
rad delil s teboj moje veliko odkritje zadnjih let. Božji postajaš, ko se učiš eno
Odlomki Božje besede
samo stvar, kako dovoliti Kristusu, da vsak
na naslednjo nedeljo:
dan prevzame tvoje grehe. Potem začenjaš
1. berilo: Iz 8,23b;9,1–3
2. berilo: 1 Kor 1,10–13.17
razumeti, kaj pomeni »Jagnje Božje«.
evangelij: Mt 4,12–23

župnik

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

sobota, 21. 1.,
Neža (Janja),
Devica in mučenka

nedelja, 22. 1.,
TRETJA
NEDELJA
MED LETOM,
Laura Vicuna,
devica

SKRILJE ob 8.00
za † Dragico Podgornik,
p. n. darovalca

RAVNE ob 18.00
po namenu darovalcev,
Ravne
ČRNIČE ob 18.00

za †† Jožefo, Edvarda in

Valentino Humar,
p. n. Italija

KAMNJE ob 7.30
v †† starše Krkoč, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Brankovič, p. n. Črniče 67a
župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Vodopivec, Kamnje 64

•
•
•
•

V sredo se začne molitvena osmina za edinost kristjanov.
Veroučna maša ta teden v četrtek v Kamnjah.
Mladi se dobite sami v petek ob 20. uri v kuhinji župnišča v Kamnjah.
Srečanje druge zakonske skupine je v četrtek ob 19.30 v Kamnjah; srečanje prve zakonske skupine je v petek ob 20. uri v Črničah.
• Še par prvoobhajancev pričakuje skritega prijatelja v molitvi. Pridite po podobico.
• Z blagoslavljanjem domov nadaljujem petek po 14. uri v Slejkih. Druge, kjer se nismo
uspeli dobiti, obiščem še v soboto in po dogovoru.
• Koledniki ste za misijone v župniji Črniče zbrali 1.025 €. V adventni akciji otroci za otroke ste za
svoje sovrstnike v misijonih zbrali V Črničah 140,80, v Kamnjah 273,20. Pohvala kolednikom, da ste
se dogovorili in šli na pot. Hvala vsem darovalcem po domovih in otrokom, ki ste zbirali v šparovčke.

 Za konec
SLUŠNI APARAT – »No nono, kako si kaj zadovoljen z novim slušnim aparatom?«
»Odličen je! Odkar ga imam, sem že trikrat spremenil oporoko.«
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

