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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 13. 2.,
Hermenilda,
opatinja

VRTOVIN ob 15.00
pogreb: † Olga Rustja,
Vrtovin 131

GOJAČE ob 18.00
za † Drago Pirjavec,
p. n. Gojače 17

torek, 14. 2.,

ni svete maše

ČRNIČE ob 18.00
za † Dano Bavčar,
p. n. Gojače 44

Valentin,
mučenec

MALOVŠE ob 18.00
za † Marico Krkoč,
p. n. Malovše 2

sreda, 15. 2.,
Georgija
redovnica

ni svete maše

četrtek, 16. 2.,

ni svete maše

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

petek, 17. 2.,
Sedem
ustanoviteljev
servitov

VRTOVIN ob 18.30
za † Friderika Lozarja,
p. n. Vrtovin 114b

RAVNE ob 18.00
za † Milana Košuta,
30. dan

sobota, 18. 2.,
Frančišek Clet,
mučenec

SKRILJE ob 8.00
za †† Zdravka in starše
Kravos, Skrilje 52

ČRNIČE ob 18.00
za †† Franja Minkuža
in njegove starše,
p. n. Črniče 27a

19. 2.
7. NEDELJA
MED LETOM
Konrad,
redovnik

KAMNJE ob 7.45
za †† Lozar in Slokar,
Vrtovin 115

Julijana,
mučenka

KAMNJE ob 10.30
za † starše Rovtar,
Potoče 15a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8
za župnijo

IZ LETOŠNJEGA PASTIRSKEGA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV:
»... V današnjem evangeliju Jezus očisti gobavca. Jezus tudi nam želi po Cerkvi in njenem družbenem nauku pomagati, da bi v današnji zmedi bolje videli,
kje so bile naše napake v preteklosti. To velja tudi za napake, ki smo jih delali
v Cerkvi. Ob tem nam je še posebej žal za to, kar se je zgodilo v gospodarstvu
mariborske nadškofije in se za to znova iskreno opravičujemo. Rešitev je samo
ena: da se vsi skupaj zavzamemo za bolj dosledno spoštovanje Jezusovega
nauka in zgleda, da bomo spoštovali slehernega človeka in njegove temeljne
pravice. Pri tem naj nam Gospod pomaga s svojim blagoslovom.«

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
6. nedelja med letom, 12. februarja 2012

Tisti čas je
k Jezusu
prišel gobavec in ga na kolenih
prosil: »Če hočeš, me
moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je
roko, se ga dotaknil in
mu rekel: »Hočem, bodi
očiščen!« Gobe so takoj
izginile in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven
in mu rekel: »Glej, da
nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se
duhovniku in daruj za
svoje očiščenje, kar je
zapovedal Mojzes, njim
v pričevanje.« Ko pa je
ta šel ven, je začel na
vsa usta oznanjati in
pripovedovati, kaj se je
zgodilo, tako da Jezus
ni mogel več javno v
mesto, ampak
je bival zunaj na
samotnih krajih.
In vendar so od
vsepovsod prihajali k njemu.
(Mr 1,40–45)

 Za konec
KONKURENCA – Z daljšega potepa prinese petelin nojevo jajce. »Punce moje, saj se ne pritožujem
nad vami, ampak poglejte, kaj dela konkurenca!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 43,18–25
2. berilo 2 Kor 1,18–22
evangelij: Mr 2,1–12

Ki odjemlje
Spomnim se, da sem kot otrok pri maši narobe
slišal nekatere besede, tudi tiste pred obhajilom:
»ki objemlje (objema) grehe sveta«. Pri vsaki
maši slišimo besede: »Glejte, to je Jagnje Božje,
ki odjemlje grehe sveta.« Ene tistih, ki smo se
nanje navadili in se niti ne zavedamo njihovega
globokega pomena.
Kaj pomenijo? Ko je Jezus srečal gobavca, je
naredil nekaj za tedanje čase nezaslišanega: dotaknil se ga je. Če se je namreč gobavec kljub
opozorilom preveč približal zdravim ljudem, so ga
iz higienskih razlogov lahko celo kamenjali. Jezus
bi ga lahko ozdravil le z besedo, na daljavo.
Ali je Jezus z dotikom pokazal, da se ne boji
okužbe? Še veliko več! Bog se je svobodno odločil, da vzame nase gobavčevo bolezen. Zla ne
odpravi tako, kot si mi predstavljamo, ko na primer rečemo, zakaj dopušča vojne. Bog zla ne odpravi, ampak ga jemlje nase. To dela svobodno,
brez vsakršnih mehanskih vnaprejšnjih zakonitosti. Prav to pomenijo besede, ob katerih duhovnik
pokaže Jezusovo evharistično telo. Ki »odjemlje« pomeni, »ki svobodno jemlje nase«.
Morda se nam zdi
nemogoče in si ne moremo predstavljati, in
vendar se Bog Jezus
Kristus vedno znova
odloča, da sprejme
moje in tvoje zlo. Hostija ni pivnik ali raz-

vlaževalec prostora, ki bi kot vlago
vlekla nase greh po neki ustaljeni
zakonitosti.
Kako silno pomemben je ta »jemlje nase« za pravilno življenje vere
v naših časih! Spomnim se žene, ki je
vsa zaskrbljena potožila: »Ne vem,
kdaj bom poravnala vse zamujeno;
vse, kar sem ravnala napačno, vse
posledice, ki jih nosi moja družina …«
Če bi stvari tekle mehansko, se
res ne bi mogli nikoli duhovno oddahniti. Toda Bog se je človeka dotaknil.
S tem je pokazal, kdo je. Pokazal je,
da ne velja več le vzrok in posledica,
da vsakogar ljubi osebno. Zato odgovora na vprašanje, zakaj jemlje nase
greh in zla ne rešuje na drugačen način, preprosto ni. Ljubezni ni mogoče
razložiti.
Jezus ni hotel, da bi ga razglasili,
ker so v njem videli le zdravilca. Ni
največja sreča, ko ozdraviš. Največja
sreča je, da v tej ozdravitvi odkriješ
Božjo ljubezen.
Ko je mati Terezija v Kalkuti s pločnika dvignila prvega gobavca, jo je ta
vprašal: »Zakaj si to naredila?« Odgovorila mu je: »Zato, ker te imam
rada.« Razlage ni.
župnik

Obvestila:
Do četrtka zvečer sem
na dopustu. V nujni potrebi se obrnite na g. Aleksandra Lestana ali
brate kapucine v Vipavskem Križu
(05 368 88 00).
VEROUK
v tem tednu ni rednega verouka za
birmance, 7. in 3. razred v Kamnjah

ter za birmance, 1. in 2. razred
v Črničah. Za vse druge je urejeno
nadomeščanje in je verouk reden.
MAVRIČNA SKUPINA
v Kamnjah ima srečanje v ponedeljek ob 17. uri v učilnici.
ZAKONSKA SKUPINA
2. zakonska skupina se
dobi v četrtek ob 19.30
v Kamnjah.
SREČANJE ZA STREŽNIKE
v Črničah bo v soboto od 10. do
11. ure v učilnici.
ŠE ENKRAT NA SMUČANJE
Po zelo lepem skupnem
smučarskem dnevu je
padla odločitev, da gremo
še enkrat skupaj na smučanje v Zoncolan na pustni torek, 21. 2. Če bomo napolnili
avtobus, bo cena enaka, skupaj z
nezgodnim zavarovanjem 32 €. Lahko se prijavite (na e-pošto kadarkoli,
na telefon pa od petka dalje).
ROMANJE ZA DRUŽINE NA BREZJE
Gibanja in nove skupnosti vabijo v
soboto, 18. 2., na vseslovensko romanje na Brezje. Ob 15. uri bo molitvena ura z molitvenim namenom
za družine. Ob 16. uri bo g. nadškof
msgr. dr. Anton Stres daroval sveto
mašo v zahvalo za slovenske družine
in s priprošnjo za ohranitev vrednote
družine v naši domovini.
ŠKTD KAMNJE - POTOČE
se iskreno opravičuje vsem, ki ste
zaman čakali na prireditev ob kulturnem dnevu. Gostujoča skupina Društva podeželskih žena Predmeja jo je
odpovedala zaradi slabega vremena.
O novem datumu boste obveščeni.
ŠKTD Kamnje - Potoče

podobo. To je pravzaprav naša podoba. In čeprav je hodila v temi, ni
bila obtežena. Nasprotno, iz te hoje
• sreda, 22. 2., pepelnica, se rojeva vedrina. Bila je uboga in
začetek postnega časa;
nenavezana. Mati je celo na Kalva• četrtek, 23. 2., srečanje riji pogumno ponavljala »zgodi se«.
skupine za »zrele študen- Pogled je uprla vanj, ki je v ozadju
te« za mlade, ki bi si želeli poglobiti
vsega tega, kar se vidi in ne razume.
svojo vero in skupaj iskati odgovore
Molče se je preob knjigi Teologija telesa za začetni- pustila Božjemu
ke;
molku.
• petek, 2. 3., v Črničah skupno sreOd tod lahko račanje za vse birmance z gostom
zumemo molitveni
zaporniškim duhovnikom Robertom
način
Friškovcem;
MOLITEV
• ponedeljek, 5. 3., srečanje ŽPS KaGLEDANJA.
Pred nami je:

mnjah;
• petek, 9. 3., dekanijsko srečanje
mladih;
• ponedeljek, 12. 3., srečanje ŽPS
Črničah.

1. Vzamem podobo, naj bo izrazita,
lahko je podoba
Jezusa, Marije ali
kakšen drug motiv.
2. Umirim se in kličem Svetega Duha.
Podobo mirno opazujem.
3. Prevzemanje: popolnoma mirno
DA BI ZNALI ŽIVETI,
se preselim v to podobo, kot bi se
SE NAUČIMO MOLITI
postavil vanjo.
4. Poistovetenje: spoštljivo in
Utrinki s sredinih
mirno si prisvajam občutke, ki jih
delavnic molitve
podoba vzbuja v meni. Tako v duhu
in življenja
poistoveten z njo vztrajam čim dlje,
da bi mojo dušo preplavila občutja, ki
jih podoba izraža.
Četrta delavnica:
5. Spreobrnjenje: v tem notranje
ŽENA VERE
duhovnem ozračju se končno preselim v življenje. Jezusa prosim, naj mi
»Kdor išče, ta hodi.« Marija ni vseda moč, da bi mogel to razpoloženje
ga vedela naprej. Ni imela greha in
vendar polno težav. Med temačno po- živeti v vsakdanjem življenju.
Ta molitveni način je posebej primetjo je iskala Božji načrt. Bog se ji je
ren za tiste, ki se z lahkoto vživljajo
očitno razodel. A hkrati se je v njenem življenju tolikokrat zavil v molk. v podobo.
Vprašanja, sama vprašanja ... Kako
naprej?
Uboga žena je močna žena. Marija ni
bila navezana na Boga kot oddaljeno

