Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 2.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Marijo in Franca
Slokarja, Kamnje 15

GOJAČE ob 18.00
za †† Stanka in Dragico
Pirjevec, p. n. Gojače 17

Valentin (Zdravko),
mučenec

VRTOVIN ob 18.30
za †† Vodopivec,
Vrtovin 48

ČRNIČE ob 18.00,
za †† starše Rebek in vse
†† iz družine, p. n. Črniče 83

sreda, 15. 2.,
Klavdij;
redovnik

SKRILJE ob 8.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74

MALOVŠE ob 18.00
za † Stanka Rebka,
Malovše 12

četrtek, 16. 2.,

KAMNJE ob 18.30

Julijana Koprska,
mučenka

za † Ivana Rustja,
Kamnje 55

ČRNIČE ob 18.00
za † Evgenijo in Leopolda
Lojka, p. n. Črniče 25

petek, 17. 2.,

za † Marijo Batagelj,
Potoče 35
VRTOVIN ob 18.30
za † Valentina Breclja,
umrl v Italiji, p. n. Vrtovin 10

RAVNE ob 18.00
za † Vojka Vidmarja
in †† starše, Ravne 3

Jordan Saški,
redovnik

torek, 14. 2.,

Silvin,
škof

sobota, 18. 2.,
Frančišek Regis Clet,
mučenec

nedelja, 19. 2.,
SEDMA
NEDELJA
MED LETOM,

Konrad iz Piacenze,
spokornik

SKRILJE ob 8.00
za † Draga Novinca,
Skrilje 67, p. n. darovalcev

ČRNIČE ob 18.00
p. n. darovalcev

KAMNJE ob 7.30
v dober namen, Vrtovin 10a
ČRNIČE ob 9.00
za † Danila Cigoja, p. n. darovalcev Slap in Pivka
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Božo Kugonič in Pepco Krkoč, Potoče 40

 Za konec

V STO BESEDAH – Otroci so dobili domačo nalogo: »Opiši v sto besedah, kako ste preživeli konec
tedna«. Mali Jožek je napisal: »Konec tedna smo se nameravali odpeljati z družino k teti. Naložili smo
se v avto in ta nikakor ni hotel vžgati. Žalostno smo izstopili, razen očeta, ki je obsedel v avtomobilu in
izrekel ostalih 60 besed, ki niso primerne za nalogo.«
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

šesta nedelja med letom

12. februarja 2017
št. 7/17

Majhna špranja
Sveta mati Terezija pripoveduje svojim sestram: »Ali veren
človek lahko razdre svoje domovanje z Jezusom? Da. Kako? Z
majhnimi nezvestobami. Tako kot se pločevinka olja izprazni
skozi špranjico. Zapomnite si, da nikdar ne bomo skušane skozi z velikimi skušnjavami. Skušane bomo z majhnimi prekrški.
Pred dvema letoma je izbruhnil velik požar, ki ga je povzročila
vžigalica. Zelo majhna količina uničevalne snovi na koncu vžigalice je povzročila ogromno škodo.
Podobna majhni vžigalici je majhna skušnjava, da bi prelomile kakšno točko v naših pravilih. Zdi se nepomembna, ampak
kakor vžigalica lahko v duši povzroči opustošenje. … Če zares
ne ljubimo Boga in mu nismo zares polno predane, nas bodo te
majhne kršitve odvrnile od zaupnosti z Bogom.«
»Če vaša pravičnost ne bo večja od pismoukov in farizejev,
ne pridete v nebeško kraljestvo.« Jezus zelo jasno pove, da le
izpolnjevanje zapovedi še ni dovolj. Zapovedi so dane, da bi nas
pripeljale v življenje z Bogom. Lahko si postal popoln, nimaš
nobenega greha, nisi nobenemu škodil …, v nebesa še vedno
ne boš šel zaradi svoje neoporečnosti, ampak zato, ker živiš z
Bogom.
Zapovedi le opozarjajo na »majhne špranje« in na »majhne
vžigalice«. Hudič si ne prizadeva toliko, da bi delali proti zapovedim. Prizadeva si, da bi zapovedi ne živeli z vsem srcem, ampak
samo delno. Preko majhnih špranj si prizadeva, da bi nas zapovedi ne pripeljale v
življenje z Bogom. Satan dobro ve, da jih
je Bog dal prav s tem namenom.
Spomnim se, kako smo doma na jesen
(Mt 5,17.20–22)
dali namakati lesene čebre. Še tako dobro
izdelane in spojene doge niso zadostovale
in posoda je s časom začela puščati. Tako
Odlomki Božje besede
je z našim izpolnjevanjem zapovedi, če
na naslednjo nedeljo:
jih ne namakamo. Potrebujemo Božjo mi1. berilo: 3 Mz 19,1–2.17–18
2. berilo: 1 Kor 3,16–23
lost, da napne naše izsušene doge. Samo
evangelij: Mt 5,38–48
tako se je mogoče izogniti špranjam, ki
»Ne mislite, da
sem prišel razvezat postavo
ali preroke;
ne razvezat,
temveč dopolnit sem jih prišel. … Povem
vam: Če vaša
pravičnost ne
bo večja kakor
pravičnost
pismoukov in
farizejev, ne
pridete v nebeško kraljestvo.
Slišali ste, da
je bilo starim
rečeno: ›Ne
ubijaj! Kdor
pa koga ubije,
pride pred sodišče.‹ Jaz pa
vam pravim:
Vsak, kdor se
jezi na svojega
brata, zasluži,
da pride pred
sodišče.

se na začetku zdijo nepomembne, nazadnje iz soda izpraznijo vso vsebino.
»Pravičnost pismoukov in farizejev«
je torej v prizadevanju, da lahko sam
zapolniš vse špranje. Taka pravičnost
želi čeber ohraniti na suhem in ga tako
shraniti za vedno. Bog je dal zapovedi,
da bi po njih odkrili, da smo žejni vode,
žejni Boga. Kako neumno je, ko zapovedi uporabimo zato, da bi rešili samega sebe.
župnik

ŽUPNIJSKI SVET
Člani ŽPS v Črničah se dobimo v ponedeljek od 20. do 21. ure v učilnici.
ZAKONSKE SKUPINE
Srečanje druge zakonske skupine je
v četrtek ob 19.30 v Kamnjah. Srečanje prve skupine v petek, ob 20.
uri v Črničah.
VEROUK
v torek odpade verouk za 6. in 7. razred v Črničah.
MLADINSKO SREČANJE
Mladi se v petek dobite sami v kuhinji
v Kamnjah v petek ob 20. uri.
Mladi, ki želite sodelovati na oratoriju, potrudite se in pridite na prvo pripravljalno srečanje, ki bo v soboto,
25. 2., dopoldne v Vipavi; tam bomo
dobili predstavitev letošnje teme in
zelo potrebnega notranjega ognja za
ustvarjalnost. Pridružite se mladi iz
9. razreda in drugi novi!
STARŠI BIRMANCEV

ste dobili razporede in program priprave. Začenjamo s srečanji po družinah. V soboto, 11. marca, romamo v Oglej in na Barbano.
Prihodnjo nedeljo (19. 2.) se dobimo
kratko takoj po drugi in tretji maši,
da se dogovorimo, kar je potrebno.
BRALCI BOŽJE BESEDE
Prihodnjo
nedeljo,
19. 2., bo ob 18. uri
v avditoriju škofijske
gimnazije v Vipavi
dekanijsko srečanje
bralcev Božje besede.
Vodil ga bo igralec in
napovedovalec pa tudi
sam bralec Božje besede v domači
župniji g. Tone Bertoncelj. V teoriji in
praksi nam bo pokazal stvari, ki so
koristne za vsakega, ki bere Božjo
besedo pri sv. maši. Bralci povabite
tudi drug drugega.
MOLITVE
PRED IN MED SVETO MAŠO
Najprej pohvala vsem, ki redno poskrbite, da se na sveto mašo pripravimo z molitvijo rožnega venca, in
vsem, ki poskrbite za ljudsko petje,
kadar ni župnijskega pevskega zbora. Bodite vztrajni in ne bojte se izpostaviti.
Pred sveto mašo:
Lepo je, da vas vsaj
nekaj začne dovolj
zgodaj moliti rožni
venec (del). Ko ne
gre, začnite pozneje, tudi če lahko
zmolimo vsaj eno desetko. Molivce prosim, da ste pozorni in dovolj
zgodaj končate, tudi če bi radi spravili do konca vse desetke. Molitev k
Svetemu Duhu: Ponekod lepo vztrajate, drugod ste jo kar opustili. Tudi

na srečanju ŽPS ste poudarili, naj
vztrajamo. Cerkev je živo tkivo in
nekatere navade je treba opuščati,
nekatere vpeljati. Molitev »O Pridi
Stvarnik …« naj bo malo pred začetkom maše, da se lepo umirimo
in pripravimo. Kadar res ne gre (in
ko bo npr. križev pot), jo pač izpustimo.
Sveto obhajilo: Po svetem obhajilu smo prejšnja leta navajali na več
tišine. Lahko začnete moliti »Duša
Kristusova …«, »Sveti nadangel …«,
vendar naj ostane pri tem in med
mašo ne dodajajmo še drugih dolgih skupnih molitev.
Med obhajilom med tednom: Tisti,
ki vodite petje, lahko kdaj pustite
tišino tudi na začetku, pristopite
med prvimi k obhajilu in začnete
peti potem. Tako je lahko najlepša
molitev prav petje po obhajilu.
Bogoslužje je najlepše, kadar sodelujemo vsi; brez
sodelavcev ne gre,
zato bodite velikodušni.
Pred nami je:

• sobota, 25. 2., priprava za mlade na
oratorij v Vipavi;
• nedelja, 26. 2., krst otrok v Kamnjah;
• sreda, 1. 3., pepelnica, začetek posta;
• sobota, 11. 3., romanje birmancev,
staršev in botrov v Oglej in na Barbano;
• nedelja (letos na 2. postno), 12. 3., križev pot na Svetega Pavla;
• nedelja, 19. 3., celodnevno češčenje in
praznovanje sv. Jožefa v Kamnjah.

Iz jutranjih nagovorov
papeža Frančiška

S hudičem se ne
sme spuščati
v pogovor
Skušnjave pripeljejo
do tega, da se pred Gospodom
skrijemo in da ostanemo v svoji
krivdi, z našim grehom in našo pokvarjenostjo. V današnjem berilu
iz Prve Mojzesove knjige se hudič
pokaže v podobi kače. Je privlačen
in s svojo prekanjenostjo poskuša
prevarati. V tem je specialist, saj
je oče laži, je lažnivec. Ve, kako
prevarati in kako oslepariti ljudi.
To stori z Evo, kateri da »počutiti se
dobro«. Nato z njo začne dialog in
tako nadaljuje korak za korakom.
Hudič jo pripelje, kamor želi on.
Z Jezusom pa je drugače, z njim
se slabo konča za hudiča. Hotel se
je pogovarjati z njim. Hudič ljudi
zavede z dialogom. Tudi Jezusa
je poskušal prevarati tako, toda
On ni popustil. Tako mu je hudič
razodel, kdo je, a Jezus mu je dal
odgovor, ki »ni njegov«, ampak
je Božja Beseda. Kajti s hudičem
se ne sme spuščati v pogovor. Če
se, končamo kakor Adam in Eva:
nagi.
Hudič je slab plačnik, ne plačuje
dobro, je zatem poudaril sveti oče:
»Je slepar! Obljubi ti vse, a pusti
te nagega.« Tudi Jezus je končal
nag, toda na križu, iz poslušnosti
Očetu, po drugi poti. Kača, to je
hudič, je prekanjen. Z njim se ne
sme spuščati v pogovor. Vsi vemo,
kaj so skušnjave, vsi vemo, kajti
vsi jih imamo.

