Med tednom in v nedeljo udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Za udeležbo se zapišite na list v župnijski cerkvi ali pokličite.
K obhajilu lahko pridete takoj po sveti maši. Spoved po kakor spodaj ali po dogovoru.

ponedeljek, 22. 2.,

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Gabrijelo in Antona Batagelja, Kamnje 10a
od 17.30 možnost za spoved (v zakristiji)

Sedež apostola Petra

ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 23. 2.,

ČRNIČE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Polikarp,
škof in mučenec

za † Lenarta Čermelja, Gojače 63

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 24. 2.,
Matija,
apostol

SKRILJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Jožefa Rustja, Skrilje 72a

četrtek, 25. 2.,

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

ob 20.00 večernice na Zoomu

Nestor,
škof in mučenec

za †† starše Bajc, Vrtovin 25a

ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

+ petek, 26. 2.

Aleksander (Branko),
škof

sobota, 27. 2.,

VRTOVIN ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Viktorja Černigoja, Vrtovin 108, 30. dan

ob 20.00 molitev križevega pota (prenos na Zoom in Youtube)

ČRNIČE ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)
na čast Svetemu Duhu in angelom varuhom, Malovše 37
od 17.30 možnost za spoved (v zakristiji)

Baldomir,
spokornik

ob 20.00 večernice na Zoomu

DRUGA
POSTNA
NEDELJA
28. 2.,
Irena Rimska (Mira),
devica

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)

za †† Zoﬁjo in Jožefa Bratina, Kamnje 33a

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba)
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo za telesno in dušno
zdravje v družini, Črniče 69b
KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba, prenos na YouTube)
za župnijo
obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.10 do 12.00
v Črničah od 9.40 do 10.05
ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)
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ODKRITJE – Znanstveniki sedaj uradno priporočajo uživanje česna v boju proti covid-19.
Pomaga obdržati meter in pol razdalje.

Kakšna posoda postajaš?
Dve posodi ob studencu sta bili povezani z vrvjo, kije tekla
skozi škripec. Tako se je ena dvignila, druga pa pogreznila v
Takoj nato vodo. Ena od njiju je bila vedno žalostna in zaskrbljena, saj
ga je Duh se je, čeprav se je polna dvignila, vedno tudi prazna spustila
odvedel v v vodo. Druga je bila vedno vesela in presrečna, saj je – čeprav se je prazna spustila v vodo – vedno je prišla na vrh
puščavo.
polna do roba.1
V puščavi
Kako drugače živi tisti, ki na enako pot življenja gleda z druje bil štirige strani. Post je namenjen prav temu, da bi na iste stvari
deset dni
začeli gledati z druge strani, ali bolje, z Božjimi očmi. Tako kot
in satan
te naše dvigajoče in spuščajoče se posode vidi Bog. Jezus je
ga je sku- stopil iz vode, iz krsta. Ni začel takoj »pridobivati ljudi,« kar
šal.
bi želel Satan. In Duh ga je »takoj nato« odvedel v puščavo.
Namen posta nikakor ni v tem, da bi netrenirali svojo voljo
(Mr 1,12–13)
in postali močnejši. Če se odpovem na primer hrani, mi bo
post odprl moje čute, da bodo hrano začeli videti drugače.
Hrana bo postala več kot le hrana. Podobno je z drugimi potrebami. Samo tako, se bom res spreobrnil in se ne bom vračal v staro. Dobra dela delam zato, da bi potem v veliki noči
drugega videl drugače. V luči. Potem se bo nekaj spremenilo
v odnosih. Če sem le jaz, ki
delam dobra dela, se bodo
odnosi vedno znova vračali
na staro.
Če bom v postu pomnožil
molitev za to, da bom več
Odlomki Božje
dobil, »duhovno napredobesede na
val«, bom podoben tisti ponaslednjo
nedeljo
sodi, ki je vesela, le dokler
1 Mz 22,1–18
se dviga. Moja molitev se
Rim 8,31–34
Mr 9,2–10

1

B. Rustja, Zgodbe za dušo 10, Ognjišče 2011, 53.

bo vedno znova vračala v staro. Če
pa bom molil tako, da se naužijem
Božjega pogleda, se bom znal prazen spuščati. Molitev me bo naučila
izgubljati in izpuščati. Kajti ljubezen
je v izgubljanju. Bog ljubi na tak način. In to je velika noč.
Satan Jezusu ponudi pogled s te
strani. Naša ranjena narava bi rada
imela, obdržala, si zagotovila. Satan
ponudi Jezusu to stran: Ponudi človeštvu rešitev, da ne bo vojn, nasilja, sovraštva in vsi te bodo častili.
In prav to je laž. Človek lahko zadovolji vse svoje potreb in vendar
ne bo izpolnjen. In v to laž smo se
zapletli. Še tako polna in visoko dvignjena posoda, ni izpolnjena. Naša
posoda (telo, čustva, misli …) nam je
dana, da bi jo izpolnili z druge strani.
Nekaj časa nam je lepo na naši poti.
A ko prvič gremo v puščavo, že dvomimo. »Bolje bi bilo, ko bi, če bi.«
To so Satanovi noži. Beseda Satan
v Svetem pismu (prim 1 Sam 49,5)
pomeni tistega, ki ti kaže smer, potem ti pa med tem ko hodiš zabada
nož v hrbet. Ta nož so dvomi. Kdor
dvomi ni ustvarjalen. Kdor dvomi, se
boji. Strah nas počasi ohromi. In posoda zahteva več, vedno več. Ljubezen pa zmore vodo iz vedra izpustiti
in se spustiti. Strah prihaja iz naše
narave. Strah ima moč, samo dokler
nismo v ljubezni.
Zato vam želim predvsem poguma. Zdaj ni čas za modrovanje. Zdaj
je čas za pogum.
župnik

BOGOSLUŽJE
Za udeležbo se zapišite na list v župnijski cerkvi. Možnost za sveto obhajilo pa je po vseh mašah.
Maša za župnijo še vedno z video
prenosom, iz Kamenj kasneje, ob
10.30. Vabljeni, da družine veroučencev in drugi sodelujete na daljavo. Tudi petje je še vedno dovoljeno
le na daljavo.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Ob četrtkih in
nedeljah zvečer
se povežimo v
molitvi rožnega
venca.
Potreba je velika. In
molitev rožnega venca v teh časih
rodi res bogate sadove, čeprav se
ne vidijo takoj. Molili bomo na Zoom
in avdio povezavi.
KRIŽEV POT
V petek ob 20. uri. Vabim, da se povežemo in da sodelujete na daljavo
kdor koli od župljanov.
Še vedno se bomo druge večere dobivali pri skupni molitvi večernic na
Zoomu in avdio.
KDO NAJ SE UDELEŽI SVETE MAŠE
Udeležba je odprta za vse, ki si res
želite in vam to nekaj pomeni. List
pa bo dostopen samo fizično v cerkvi. Pri vpisu na spletu so prikrajšani starejši in tisti, ki ne morejo do
spleta. Prav je, da jim omogočimo,
če želijo.
SVETOPISEMSKI KVIZ
Do sobote lahko oddate drugi del
kviza iz Lukovega evangelija. Izžrebali bomo tri nagrajence.

ŠOLA ZA STARŠE
Karitas organizira srečanje v sklopu Šole za starše v petek, 26. 2.,
od 18.00 do 20.00. Tema: Nekemične zasvojenosti, voditelja
srečanja pa Benjamin Tomažič in
Miha Kramli. Prek Zooma, prijavite
se na: marjana.plesnicar@gmail.
com.
MOŽNOST ZA POST
Na spletni strani najdete veliko
vsebin in »orodji« za dober postni
čas. Za otroke, zakonce, družine,
mlade … Pomemben pa je oseben
stik z Bogom.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta
teden za cerkev darovali 134,00 v
Kamnjah pa za cerkev 231,50 in še
40,00 za obnovo v župnišču.
***
Iz poslanice
papeža Frančiška
za postni čas 2021
Krščansko veselje izvira iz poslušanja in
sprejemanja vesele novice o Jezusovi smrti in vstajenju, kerygme.
Ta povzema skrivnost ljubezni, ki
»je tako resnična, tako prava, tako
konkretna, da nam ponuja odnos,
ki je poln iskrenega in rodovitnega
pogovora«. Kdor veruje v te besede, zavrača laž, da naše življenje
izvira iz nas samih. V resnici se življenje rojeva iz ljubezni do Boga,
našega Očeta, iz njegove želje,
da nam podarja življenje v obilju
(prim. Jn 10,10). Če namesto tega

poslušamo mamljiv glas »očeta laži«
(Jn 8,44), lahko potonemo v globočino
nesmisla in doživimo pekel tukaj na
zemlji, čemur so žal priča premnogi
tragični dogodki osebnega in skupnega človeškega izkustva. (...)
Prav je, da poglobljeno razmišljamo
o velikonočni skrivnosti, po kateri
nam je Bog naklonil svoje usmiljenje.
Usmiljenje lahko dosežemo le »iz oči v
oči« s križanim in vstalim Gospodom,
»ki me je vzljubil in daroval zame sam
sebe« (Gal 2,20), v iskrenem, prijateljskem dialogu. Zato je molitev v
postu tako pomembna. Molitev je več
kot dolžnost; je odraz naše potrebe po
tem, da odgovarjamo na Božjo ljubezen, ki nas vedno vodi in krepča. Kristjani molimo v vednosti, da smo kljub
svoji nevrednosti vedno ljubljeni. Molitev ima lahko veliko poljubnih oblik,
v Božjih očeh pa je resnično pomembno, da prodre globoko v nas in omehča naša trda srca ter nas še naprej
spreobrača k Bogu in njegovi volji.
V tem ugodnem času si torej dovolímo, da nas Bog vodi v puščavo kot
Izrael (prim. Oz 2,14), da bomo lahko končno slišali glas Ženina, ki bo še
globlje odmeval v nas. Bolj bomo živeli njegovo besedo, globlje bomo doživljali usmiljenje, ki nam ga podarja.
Ta milostni čas ne sme iti mimo nas,
medtem ko živimo v nespametni utvari, da lahko nadzorujemo, kdaj in kako
se bomo spreobrnili k njemu.

»Domača naloga« v tem tednu:
Za postno vajo po telefonu pokličem
tri ljudi, ki jih že dolgo nisem.

