Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 1.,

tretja nedelja med letom
KAMNJE ob 18.30
za †† Lenico, Antona in Silvana
Vodopivca, Kamnje 58

GOJAČE ob 17.00
za † Vando Pišot,
p. n. Gojače 39

Valerij,
škof

VRTOVIN ob 18.30
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 9

ČRNIČE ob 17.00
za † Jožefa Persiča,
p. n. Črniče 63a

sreda, 30. 1.,
Martina,
mučenka

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Rustja,
Skrilje 71c

MALOVŠE ob 17.00
za † Danila Cigoja,
p. n. družine

četrtek, 31. 1.,

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo,
Kamnje 5a
po maši češčenje

RAVNE ob 17.00
po namenu za pokojne
v Črničah večerna adoracija
za mlade na misijonu od 20.00 do 21.00

prvi petek, 1. 2.,

VRTOVIN ob 18.30
za †† Kravos in Gerželj,
Vrtovin 22d
od 18. ure spoved, po maši češčenje

ČRNIČE ob 17.00
za † Janka Kosovela,
p. n. družine Črniče 84a
uro pred mašo spoved in češčenje

prva sobota, 2. 2.,
Jezusovo
darovanje – svečnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Zoﬁjo in Jožeta Bratina,
Kamnje 33a blagoslov sveč
od 18.10 in po maši spoved

ČRNIČE ob 17.00
za † Danila Cigoja,
p. n. Rogelj blagoslov sveč
veroučna maša
od 16.30 spoved za veroučence in ostale

nedelja, 3. 2.,
ČETRTA
NEDELJA
MED LETOM

SKRILJE ob 7.30
za žive in †† Bajec, Skrilje 92

Tomaž Akvinski,
duhovnik, c. učitelj

27. januarja 2018

torek, 29. 1.,

Janez Bosko,
duhovnik

Brigita Irska,
opatinja

Blaž,
škof in mučenec

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za žive in †† Bratina in Štrancar, Gojače 3a

št. 4/19

Danes

Nato je
zvitek zvil,
ga vrnil
služabniku
in sédel.
Oči vseh v
shodnici so
bile uprte
vanj. In
začel jim
je govoriti:
»Danes se
je to Pismo
izpolnilo
tako, kakor
ste slišali.«
Lk 1, 20-21

KAMNJE ob 10.30
za † Slavka Čermelja in njegove †† starše, Kamnje 36

 Za konec
NAPIS – Dva umetnika se pogovarjata. Prvi pravi: »Včeraj sem šel mimo hiše Danteja Alighierija in videl
spominsko ploščo z napisom: 'Tukaj se je rodil veliki pesnik Dante.' Kaj misliš, da bo pisalo na moji rojstni
hiši po moji smrti?« Drugi reče: »Dajemo v najem.«
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:
Iz 62,1–5
1 Kor 12,4–11
Jn 2,1–11

Ključna beseda branja te nedelje je »danes«. Judje so ga doživeli, ko so lahko zopet javno brali Božjo besedo iz knjige postave. Jezus v domačem kraju pretrese domačine: »Danes se je to
pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Pavel pa razloži, kje se ta
»danes« nahaja.
Da bi Božjo besedo lahko razumeli, jo je treba začeti brati. Preprosto, kajne? Da bi otrok lahko začel razumeti očeta in mamo,
mora najprej slišati, ne da bi razumel. Ko smo bili majhni, smo
vse to delali čisto po navadi. Starši so nam to navado omogočili.
Jezus je na Gospodov dan »po svoji navadi šel v shodnico«. Že
marsikdo mi je zavzeto pripovedoval: »Jaz nočem hoditi v cerkev
vsako nedeljo, nočem hoditi le iz navade, grem takrat, ko to v
sebi zares začutim.« Morda je to res več vredno, če merimo po
človeško. Toda Jezus je šel po svoji navadi.
Če bomo privzgojili otroku navado, da gre, kadar začuti ali kadar nima tekme ali praznovanja rojstnega dneva …, bo kot odrasel najverjetneje imel navado, da bo še naprej presojal iz sebe.
Merilo bo on sam, ne Božja beseda. Svoje življenje bo zastavil
religiozno, ne pa verno. Veren človek živi iz moči Svetega Duha,
religiozen, čeprav duhovno, še vedno iz svoje moči.
Veren kristjan živi »danes«, za religioznega kristjana je Jezus
nekje v preteklosti ali pa v prihodnosti. Sem človek (ne angel),
zato lahko danes živim samo v telesu. Ob smrti bo moj danes
lahko živel le v telesu. Katerem? Kristusovem telesu. Religiozen
kristjan čaka na smrt, veren kristjan že od krsta naprej živi v drugem telesu. Danes je torej možno živeti v Jezusu. Verjeti v Boga
je za kristjana premalo.
Sveto pismo je lahko navadna knjiga. V
Kristusovem
telesu
postane Božja beseda. Samo tam je danes. In zato me hrani
in navdihuje vedno
znova. Hrano uživamo
vedno znova. Ne na-

veličamo se, čeprav se ponavlja.
Prav tako je z molitvijo. Kdor živi iz
moči vere, se je ne naveliča. Moli po
svoji navadi. Pomisli, kaj vse sta te
morala oče in mati navaditi. Od tega,
kako ješ, kako greš na stranišče, si
zavežeš čevlje … Pomisli, ali si morda
začel svojo vero živeti le po občutjih.
Jezus je šokiral domačine in žlahto. Zmotila jih je beseda danes. Tisti
danes je on sam, njegovo telo. Živim
danes, ker sem v telesu. Vprašaj se v
tem tednu, kaj sploh pomeni, da si krščen, da si njegovo telo, čeprav samo
njegov ud, vendar njegovo telo.
župnik

NEDELJA SVETEGA PISMA
Danes ob 15. uri bo v telovadnici ŠG Vipava predaval škof Jurij Bizjak: NA POTI
Z BESEDO »Sam Jezus se jima je približal
in hodil z njima« (Lk 24,15b). Nato bo srečanje.
SVETOPISEMSKI MARATON
Sveto pismo je lahko le
knjiga v omari, lahko pa
postane nekaj živega.
Božjo besedo najprej
beremo in šele pozneje
razumemo. Tudi če je ne
razumemo, deluje. To je
namen svetopisemskega
maratona, ki se je začel
in traja v tem tednu po vsej Sloveniji z
besedami: »Nič ne skrbite« (Flp 4,6). Neprekinjenemu branju od sobote do petka
se pridružujemo tudi po župnijah. Glej:
svetopisemskimaraton.si
Povabljeni, da se v Črničah in Kamnjah
pridružite v popoldanskem času. Letos,
pred misijonom, beremo skupaj starši in
veroučenci. V popoldanskih urah ste kadar koli povabljeni vsi drugi, da se pridružite. Lahko ste samo zraven in poslušate, lahko berete. Beremo po vrsti Lukov
evangelijih od Jezusovega krsta naprej.

Razpored v Črničah:

ponedeljek, 28. 1., od 15.00 do 17.00 (3., 4. r.
od 15.00 do 16.00, 2. r. od 16.00 do 17.00);
četrtek, 31. 1., od 14.30 do 16.30 (7., 8. r. od
14.30 do 15.30, 5., 6. r. od 15.30 do 16.30);
(1. r v četrtek skupaj v K., 9. r. v sredo skupaj v K.).

Razpored v Kamnjah:

ponedeljek, 28. 1., od 16.00 do 18.00 (8. r.
od 16.00 do 17.00, 2. r. od 17.00 do 18.00);
torek, 29. 1., od 15.00 do 18.00 (7. r. od
15.00 do 16.00, 3. r. od 16.00 do 17.00, 6. r.
od 17.00 do 18.00);
sreda, 30. 1., od 15.00 do 17.00 (9. r. od
15.00 do 16.00, 5. r. od
16.00 do 17.00);
četrtek, 31. 1., od 16.30
do 18.25 (4. r. od 16.30
do 17.30, 1. r. od 17.30.
do 18.25).

STREŽNIKI V ČRNIČAH
Mlajši, novi se dobimo na srečanju v ponedeljek ob 16. uri v cerkvi.

Odpovedi (žrtve): nanje smo v duhovnem življenju kar malo pozabili.
Imajo pa veliko moč. To je konkretna
(lahko zelo drobna ali pa večja) odpoved, sprejeta z namenom (primer: zamika me, da bi nekaj dal v usta, in se v
trenutku odpovem; nekdo me je prizadel, darujem kot žrtev; nimam prevoza, grem peš, darujem kot žrtev; doma
skupaj sklenemo, ta dan zvečer brez
vseh digitalnih povezav …).

BOLNIKE IN STAREJŠE
obiskujeva v petek dop. v Črničah in v soboto dopoldne v Kamnjah.

ZBIRANJE LISTKOV
V skrinjico, ki je v župnijski cerkvi,
vsak teden vržemo listek, ki smo ga
»uporabili«. Vsako nedeljo strežniki
na koncu maše delijo listke. Dobiš eno
od 20 možnih desetk rožnega venca
+ molitev k nadangelu in molitev za
misijon (uporaba listka vzame samo 5
minut). Hranite listke in jih tudi zares
(tudi moški!) prinesite v skrinjico.

NABIRKE
Pri nabirki na tretjo nedeljo smo v Kamnjah
za zvonik zbrali 483,10, pri nabirki v Črničah
za okna 170,60. Hvala vsem darovalcem.

VEROUK
Pridete brez zvezkov skupaj s straši
(ko le morete, lahko skombinirate tudi ob
drugih urah z drugimi). Veroučna maša
ta teden na svečnico v Črničah. Poskrbite
tudi za redno mesečno spoved.

Dnevi misijona bodo obrodili sadove
samo ob res vneti molitvi. Živimo v
času resnične duhovne vojne.
Vsi trije duhovniki vas prosimo, da vzamemo
resno in vzamemo orožje
zares v roke.

MISIJON – ZAČENJAMO
KONKRETNO BLIŽNJO PRIPRAVO
Z mesecem februarjem začenjamo »trojni napad« proti zlu in bližnjo pripravo src.
Kaj to pomeni? Skupaj z župnijo Batuje
zbiramo in darujemo tri stvari: dobra
dela, molitev in odpovedi (žrtve).
Tako imamo prav vsi možnost skozi vsakdanje delo in opravke.
Dobra dela: tista konkretna (lahko
majhna), ki jih naredim s tem namenom
(primer: grem obiskat sosedo/a s tem namenom, z ljubeznijo; grem počistit okolico …; v trgovini v vrsti pri blagajni molim
Zdrava Marijo za vsakega …). »Veljajo«
tista, ki jih naredim z namenom misijona.

MLADI
Vesel sem, da ste se nekateri odzvali in prišli na srečanje z gostom.
Gost je srečanje sklenil z molitvijo nad
vsakim posebej.
V petek se spet dobimo na krajšem
mladinskem srečanju v kuhinji župnišča ob 20. uri.
Sedaj vas vse prosim, da sami daste
idejo in predlog, kako bi naredili nekaj lepega za oratorijski dan v soboto, 16. marca. Teden prej se bomo
srečali z misijonarjem p. Andrejem na
filmskem večeru in pici.

Molitev: Zbiramo listke, glej spodaj.
Poleg tega molimo naprej po domovih.
V februarju posebej vabljeni k četrtkovi
adoraciji in k molitvi v molitveni skupini
(v Črničah vsako sredo zvečer, v Vrtovinu
vsak petek takoj po maši).

PRVI PETEK IN SOBOTA
Lepo je, ko starši vzgojite otroka, da
gre redno mesečno k spovedi.
Vabljeni k češčenju.

MOLITEV OB SVETOGORSKI
Svetogorska podoba roma po domovih. V
Črničah je sedaj na koncu vasi, v Vrtovinu je začela v zaselku Šateji-Krti, drugje
po razporedu in dogovoru. Lepo je, ko se
družina zbere in ko se dobite skupaj iz več
domov.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Eme Batagelj ste namesto
cvetja za obnovo zvonika zbrali in darovali
120 €. Hvala svojcem in darovalcem.
SKUPAJ NA SMUČANJE
Za smučanje 8. februarja v Zoncolanu nas
je sedaj prijavljenih osem. Še ta teden zbiramo, če se napolni avtobus, sicer odpovemo.
KAJ JE MISIJON
Misijona ni mogoče razumeti. Je skrivnost.
Ni delovna akcija. Ni kampanja. Je srečanje
z osebo. In prav zato je skrivnost. Je srečanje s konkretno osebo, Jezusom Kristusom.
Za vsako srečanje pa se je treba pripraviti
in odpraviti. Le spontanost ni vedno dovolj.
Sveti Duh je tisti, ki pripravlja srečanje. Ne
vem vnaprej, toda dati se mu moram že
prej na voljo.

