Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 2.,
Agata.
devica in mučenka

torek, 6. 2.,
Pavel Miki in japonski
mučenci

sreda, 7. 2.,

KAMNJE ob 8.00
za †† Furlan in Rustja,
Potoče 3

VRTOVIN ob 18.30
ČRNIČE ob 17.30
za † Tino Čermelj, Podgornik, za †† Ličen in Krševan,
p. n. društva Ortaona
p. n. Črniče

Rihard,
kralj

SKRILJE ob 8.00
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7

MALOVŠE ob 16.00
za †† Franca in Vincencijo
Cigoj, p. n. Malovše 35

četrtek, 8. 2.,

v Kamnjah ni svete maše

RAVNE ob 16.00
za †† Košuta, p. n. Ravne 9a

Jožeﬁna Bakhita,
sužnja;
Prešernov dan
petek, 9. 2.,
Polona,
mučenka

sobota, 10. 2.,
Sholastika,
redovnica

nedelja, 11. 2.,
6. NEDELJA
MED LETOM,
Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

V ČRNIČAH ADORACIJA OD 20. DO 21. URE

VRTOVIN ob 8.00
za †† Lozar in Štucin,
p. n. Kamnje

peta nedelja med letom

GOJAČE ob 16.00
za †† Pavlino in Janka Breclja,
p. n. Gojače 45

ČRNIČE ob 18.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče
veroučna maša, strežniki

ČRNIČE ob 17.30
SKRILJE ob 8.00
za †† Olgo in Srečka Rovtarja, za † Alojza Česnika,
p. n. Črniče
Skrilje 2b
VRTOVIN ob 7.30
za †† Jožefa in Marijo Podgornik, Vrtovin 34
ČRNIČE ob 9.00
na čast Svetemu Duhu, p. n. Črniče
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Emila Bratina, Kamnje 28, 1. obl
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Po evharistiji postajamo Božji domačini
Iz pastirskega pisma slovenskih škofov
Škofje želimo poudariti, da brez rednega obhajanja svete maše
nujno ostajamo izbirni ali oddaljeni kristjani (PIP 42). Mnogi krščeni, ki ne poglobijo poznanja vere in dejansko ne zaživijo svoje
krščanske istovetnosti, se lahko razvijejo celo v vnete nasprotnike vere. Zato je pomembna zavest, da z rednim obhajanjem ev-haristije ostajamo Božji domačini; združuje nas z Bogom Očetom
po Kristusu v Svetem Duhu. Ko se hranimo s Kristusovim Telesom
in Krv-jo, postajamo Kristusovo skrivnostno telo, ki je živo cerkveno občestvo. »Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč /…/ domačini pri Bogu« (Ef 2,19). Starši, pomagajte že malim
otrokom, da ostanejo »domačini pri Bogu«, in jih čim pogosteje
pripeljite v domačo cerkev k Jezusu pod podobo kruha.
Evharistija se tako izkaže za ščit naše vere, ki ga kristjani danes
potrebujemo prav tako kot nekoč. Varuje nas pred stranpotmi in
nam daje moč, da živimo v pristnem krščanskem duhu, kot pričajo mučenci. Leta 304 po Kr., v času Dioklecijanovih preganjanj,
so obtožili in usmrtili 49 kristjanov, ker so nezakonito obhajali
nedeljsko evharistijo, čeprav je cesar leto poprej s posebnim odlokom prepovedal javne shode kristjanov. Tedaj so mučenci iz
Abitine izrekli pretresljiv stavek, ki odmeva skozi vse čase: »Brez
Gospodovih skrivnosti ne moremo živeti.« (…)
Dragi bratje in sestre, prosimo vas, da storimo vse, kar je v naši
moči, da bodo novokrščenci začutili tudi osebno pripadnost Kristusu v Cerkvi. Kot najbolj običajna
pot se nam pri tem kaže prav redno obhajanje
zakramenta svete evharistije.
Končno škofje vzpodbujamo vse odrasle, ki nimate ovir za prejem svetega obhajila, da z
zaupanjem pristopite k temu sveteMr 1,34–38
mu obedu. Sveto obhajilo namreč
Odlomki Božje besede
odpušča grehe, ki ne potrebujejo
na naslednjo nedeljo:
zakramentalne spovedi, in tega
1. berilo: Job 7,1–4.6–7
se slovenski kristjani premalo
2. berilo: 1 Kor 9,16–23
evangelij: Mr 1,29–39
zavedamo. Prvi sad oltarne dariIn ozdravil je
veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal
veliko hudih
duhov, ki pa
jim ni dovolil
govoriti, ker
so ga poznali.
Navsezgodaj,
ko je bilo še
čisto temno,
je vstal, se
odpravil ven
na samoten
kraj in tam
molil. Simon
in njegovi
tovariši so mu
sledili. Ko so
ga našli, so
mu rekli: »Vsi
te iščejo.«
Rekel jim je:
»Pojdimo
drugam, v bližnja naselja,
da bom tudi
tam oznanjal,
kajti za to
sem prišel.«

tve, pri kateri se posedanja Kristusova
daritev na križu, je odpuščanje grehov
in poživitev Božjega življenja navzočih.
Kristjani prvih stoletij so to dobro razumeli: »Če se vsakokrat, ko se njegova
kri preliva, preliva za odpuščanje grehov, tedaj jo moram vedno prejemati,
da bi vedno odpuščala moje grehe. Jaz,
ki stalno grešim, moram stalno imeti
zdravilo« (sveti Ambrož, Sacr. 4, 28).
Obhajilo, kot rad poudarja papež Frančišek, ni nagrada za popolne, temveč
zdravilo za grešnike. V resnici nas Gospod vedno preseneti, ko nam kaže,
kako nas ljubi tudi sredi naših slabosti.
»On je namreč spravna daritev za naše
grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za
ves svet« (1 Jn 2,2).
V želji, da bi kot posamezniki in kot
občestvo vedno bolj rastli v živem in
prisrčnem odnosu z Gospodom, vas
lepo pozdravljamo in nad vas kličemo
Božji blagoslov.
vaši škofje

BLAGOSLOV DOMOV
Danes popoldne še preostale hiše v
Kamnjah.
Tam, kjer vas ni bilo doma, ali se nismo uspeli dobiti ter bi želeli obisk in
blagoslov, sami sporočite, da pridem.
Hvala za lepa srečanja na vaših domovih. Ti obiski med kot duhovnika
zelo izpolnijo. Je zelo dragocen čas za
stik z vsemi tam, kjer živite.
VEROUČNA MAŠA
ta teden otroci vabljeni k maši v petek v petek v Črniče ob 18. uri. Pred
maši srečanje za strežnike.

STREŽNIKI
Vse strežnike
vabim, da se v
petek po daljšem času dobimo na mini zabavnem tekmovanju. V petek ob 16.
uri v učilnici v Kamnjah in ob 17.15
(pred mašo) v Črničah.
Dogovorili se bomo tudi za srečanje
in tekmovanje, ki bo 17. marca v Vipavi.
VEROUK
Ta teden razen v četrtek reden. Birmanci v Črničah se namesto v sredo
dobimo v petek takoj po maši v Črničah.
MLADI
V petek ni mladinskega srečanja, naslednje je 16. 2.
Ekipa mladih skupnosti Emanuel vabi
mlade konec tedna duhovni vikend od
10. 2.-11. 2. na Mirenski grad: glasbeno-pričevalski večer s Primožem
Križajem, p gost iz tujine: Otto Neubauer! To pa še ni vse :). Povabi prijatelje. Prijave se zbirajo do 6.2.2018
na spletu. Več na fb-strani.
ZAKONCI
Srečanje mlajše zakonske skupine v
sredo ob 20.30 v Kamnjah.
NA SMUČANJE
Avtobus je poln. Lepo,
da vas gre precej mladih. Lahko se zapišete na
čakalno listo, če bo kdo
moral odpovedati. Avtobus začne pobirati v Dobravljah pri šoli ob 6. uri in pobira
še v Potočah, Vrtovinu in Črničah.
Prispevek 35 (nezg. zav. ni vključeno
imejte evropsko zdr. kartico). Vračamo se nekaj po 19. uri.

INFORMATIVNA DNEVA
NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA
bosta v petek, 9. februarja, ob 9. in
15. uri ter v soboto, 10. februarja,
ob 9. uri. Pridite in poglejte šolo in
dijaški dom. Lepo vabljeni osmošolci in devetošolci.

časih zelo pomembno. Prosim vas, da
odgovorno poskrbite za vam zaupana
zemljišča.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Še vedno čakamo program s ceno. Gremo tudi v Albanijo. Odprti sta možnosti
s trajektom ali samo z avtobusom. Velja termin od 21. do 26. aprila.

BLAGOSLOV PAROV
V nedeljo, 11. 2. bosta
v Šempasu pri maši
ORATORIJ
ob 10.30 pričevala
Letošnji oratorij bo od 2. do 6. julija,
Sara in Bojan Doljak.
teden pozneje, kot običajno.
Pričevalca, ki res nagovorita. Po lanskem obisku v Kamnjah sta imela težko zdravstveno Pred nami je:
preizkušnjo in imata kaj povedati. • 14. 2., pepelnica, postni čas;
Pri maši bo blagoslov parov ob godu • sobota, 17. 2., usposabljanje za animatorje
oratorija v Vipavi;
sv. Valentina. Lepo valjeni.
IZREDNI DELIVCI OBHAJILA
Ste bili včeraj na srečanju in izobraževanju v
Vipavi. Ob tej priložnosti
hvala za vašo dolgoletno zvesto služenje pri
bogoslužju.
Ob tem bi rad spomnil in spodbudil
nove in malo pozabljene navade, na
možnost, da ob nedeljah nekdo od
izrednih delivcev prinese obhajilo
tudi na dom, k tistim, ki bi želeli.
HVALA ZA BERO
Hvala prav vsakemu za darovano bero za vzdrževanje duhovnika!
Hvala tudi v imenu g. Lestana. Hvala tudi za vse druge darove in pozornosti, ki sva jih deležna.
ZEMLJIŠČA
Hvala vsem, ki ste oddali dar za
cerkev za uporabo župnijske zemlje.
Z darom pomagate župniji, ki tudi
plačuje nekatere dajatve za zemljišča in hkrati skrbite, da se župnijska zemlja ne zarašča, kar je v teh

• sobota, 17. 2., pogovor s Karlom Gržanom
za starše;
• nedelja, 18. 2., križev pot na Svetega Pavla;
• torek, 27. 2., obisk zaporniškega duhovnika
Roberta Friškovca;
• 9. – 11. 3. vikend z birmanci – šola za animatorje na Vojskem;
• sobota, 17. 3., romanje in prva sveta spoved za prvoobhajance;
• 29. 3. veliki četrtek, začetek birmanske devetdnevnice
• 1. 4. velikonočna
osmina;

nedelja,

velikonočna

• torek, 3. 4., obisk Miha Kramlija za straše;
• birma: v soboto, 7. 4., dopoldne v Črničah,
popoldne Kamnjah;
• prvo sveto obhajilo: 6. maja v Črničah,
13. maja v Kamnjah.

