Nameni svetih maš:
ponedeljek, 20. 2.,

KAMNJE ob 18.30
Jacinta in Frančišek, za †† starše Slokar,
Kamnje 15
fatimska pastirčka

GOJAČE ob 18.00
za †† Bovcon,
p. n. Gojače 3

torek, 21. 2.,
Peter Damiani,
škof

VRTOVIN ob 20.00
za † Olgo Rustja,
Vrtovin 131, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Rafaela Cigoja,
p. n. Malovše 2

++ sreda, 22. 2.,

KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35
– pepeljenje –
KAMNJE ob 18.30
za †† Slavka in starše Čermelj
ter Rijavec, Kamnje 36

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše in brate Crnatič,
p. n. Črniče 59
– pepeljenje –
ČRNIČE ob 18.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, p. n. Črniče 61a

VRTOVIN ob 18.30
za †† Alojza in Julijano Bajc,
Vrtovin 25a

RAVNE ob 18.00
za † Stanislava Slejka,
p. n. Ravne 10

SKRILJE ob 8.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

ČRNIČE ob 18.00
za †† Humar in Bovcon,
p. n. Črniče 67e

pepelnica

četrtek, 23. 2.,
Polikarp,
mučenec

+ petek, 24. 2.,
Matija,
apostol

sobota, 25. 2.,
Valburga,
opatinja
26. 2.
1. POSTNA
NEDELJA
Aleksander,
škof

KAMNJE ob 7.45
za †† Vodopivec,
Kamnje 3a
KAMNJE ob 10.30
za † Alberta Kandusa,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 9.00
za družine,
p. n. darovalcev
za župnijo

++ strogi post, le enkrat na dan do sitega; + zdržek mesnih jedi

IZ LETOŠNJEGA PASTIRSKEGA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV:
Drage sestre in dragi bratje! Podoba vztrajnih in upajočih nosačev, ki z odprtjem
strehe bolnemu prijatelju omogočijo neposreden stik z Jezusom, nas nagovarja,
da tudi mi kot kristjani pristopimo k reševanju težav naše domovine, Evrope in
vsega sveta. Nimamo pravice stati ob strani in gledati, kako se drugi trudijo, posebno še, če po svoji veri, iz katere izhaja družbeni nauk Cerkve, vemo, v katero
smer je treba iskati prave rešitve. Vse smeri in vse poti niso enako dobre, mnoge
so se že izkazale za pogubne. Ljubezen do bližnjega, ki nam jo naroča Gospod,
vsebuje tudi družbeno odgovornost za skupno dobro naših bratov in sester. Sedaj
je čas in velika potreba, da to odgovornost pokažemo. Prosimo Gospoda, da nam
pri tem podeli obilje darov Svetega Duha in svoj blagoslov.

 Za konec

slovenski škofje

GRAMOFON – Policist v civilu pride v trgovino in vpraša prodajalko: »Koliko stane tisti gramofon na
štiri plošče?« »Kaj vi ste policist?« »Kako pa to veste!?« »Tisto ni gramofon, ampak štedilnik!«
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
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
7. nedelja med letom, 19. februarja 2012

Tedaj so
prišli in
k njemu
prinesli hromega, ki so
ga štirje nosili. Ker ga
zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so
nad mestom, kjer je bil,
odkrili streho; naredili
so odprtino in spustili
posteljo, na kateri je
ležal hromi. Ko je Jezus
videl njihovo vero, je
rekel hromemu: »Sin,
odpuščeni so ti grehi!«
Sedelo pa je tam nekaj
pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali:
»Kaj ta tako govori? To
je bogokletje! Kdo more
odpuščati grehe kakor
edino Bog?« Jezus je v
duhu takoj spoznal, da
pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel:
»Kaj tako premišljujete
v svojih srcih? Kaj je
laže: reči hromemu:
›Odpuščeni so ti grehi‹
ali reči: ›Vstani, vzemi
posteljo in hodi‹?
(Mr 2,3–9)
Odlomki Božje besede
na 1. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 9,8–15
2. berilo 1 Pt 3,18–22
evangelij: Mr 1,12–15

Odkriti streho
V letošnji zimi je odkrilo marsikatero streho ali
vsaj preložilo nekaj korcev. V Palestini sem pred
leti opazoval makete hiš iz Jezusovega časa. Tiste strehe se ne morejo primerjati z našimi. Da
bi bolnika spravili v prostor pred Jezusa, so preprosto naredili odprtino v strehi. Za odkrivanje
tiste strehe res ni bilo potrebno veliko truda. In
vendar se mi zdi to odpiranje zgovorno znamenje
za osebno vero.
Možje očitno niso dosti modrovali. Tudi se niso
pritoževali nad drugimi, češ kakšni so ljudje, da
ne spustijo bolnika naprej. Kar naredili so, kar so
mogli. Ulovili so trenutek, Bogu so dali možnost,
da je posegel v ustaljeni tok dogodkov. Da! Odkriti streho pomeni narediti nekaj konkretnega. Pomeni naše prizadevanje. Samo ustaljene navade
vero oddaljujejo. Ko za svojo vero kdaj pustimo
vse drugo in naredimo še nekaj zunaj ustaljenega, odkrijemo Jezusa, ki dela, ki je tukaj in sedaj.
Živa vera je polna sicer drobnih, a zelo zgovornih
dogodkov in znamenj.
Odkriti streho pomeni, da smo pripravljeni
tudi kaj izgubiti. S spuščanjem bolnika so na hiši naredili nekaj škode.
Vera se pokaže tedaj, ko je treba
kaj izgubiti ali spremeniti vrstni
red stvari. V veri se učimo izgubljati. Ko sem pripravljen
velikodušno žrtvovati, odstopim prostor Jezusu in me
začne spreminjati.
Odkriti streho pomeni stopiti k
drugemu, k sosedu, sodelavcu,

prijatelju, k nekomu, ki je v stiski.
K nekomu, ki je morda zaprt pod
svojo streho. Če vera postane le še
»zasebna zadeva« ali če jo skušam
shraniti v »zamrzovalnik«, kmalu ne
bo več hrana, ki daje moč in oživlja
vsakdanje življenje.
Odkriti streho pomeni pustiti, da
drug vstopi v moj dom. Kako težko
je kdaj pustiti in si kaj dopovedati.
Odkriti streho pomeni dovoliti mojemu zacementiranemu prepričanju,
da izve kaj novega.
Odkriti streho pomeni, da sem tudi
izpostavljen, nezavarovan. Če imam
vse shrambe polne in vse vnaprej zagotovljeno in predvideno, potem Kristusa več ne potrebujem. Ničesar ni,
kar bi še lahko odrešil.
Odkriti streho zato pomeni, da
ne živim več samo na zalogo. Živeti
vero pomeni, da živim polno življenje
tudi tedaj, ko pridejo dnevi skrbi, nepričakovani zasuki in negotovost. Ko
se je treba izpostaviti nepredvidljivemu vremenu, se naučim zaupati.
Ko sem zaprt samo v lastno hišo, se
vrtim v krogu in se slepo sprašujem:
»Zakaj?« Ko Božja ljubezen dopusti
kakšno luknjo v strehi, lahko v moj
dom začnejo nepričakovano prodirati sončni žarki in dotlej nepoznana
svetloba. V njeni luči iste stvari vidim
drugače. Ni se mi treba več le spraševati in vrteti. V svoj skrbno varovani dom spustim Drugega. In nisem
več sam. To je vera.
župnik

Obvestila:
PEPELNIČNA SREDA –
ZAČETEK POSTNEGA ČASA
Z obredom pepeljenja se začne postni čas.

Vabljeni k sveti maši,
tudi otroci sredi počitnic. V torek in sredo
bo sveta maša ob
spremenjenih urah.
VEROUKA
zaradi šolskih počitnic v tem tednu ni.
PEVSKE VAJE
za mešani zbor v Kamnjah v petek
odpadejo. Mladinski pevski zbor namreč odhaja konec tedna na vaje in
skupno bivanje v Zaplano.
SMUČANJE NA PUSTNI TOREK
v torek gremo spet na
skupno smuko v Zoncolan.
Na avtobusu je še 9 prostih mest. Cena skupaj z
nezgodnim zavarovanjem
je 32 €. Tokrat nas bo družila tudi
skodelica tople hrane, ki jo bomo
peljali s seboj. Odhod avtobusa ob
5.45 iz Potoč, ustavil bo tudi v Črničah, vrnemo se do 20. ure.
SREČANJE ŠTUDENTSKE SKUPINE
v četrtek se bo prvič
sestala skupina za
»zrele študente«.
Namenjena je vsem
mladim, ki bi si
želeli poglobiti svojo
vero in skupaj iskati
odgovore na temo
knjige Teologija telesa za začetnike. Vabljeni v četrtek po večerni
maši v Kamnjah v veroučno učilnico.
UVAJANJE ODRASLIH
V KRŠČANSKO ŽIVLJENJE
za nekrščene, za tiste, ki so samo
krščeni, za tiste, ki niso birmani
Za vipavsko dekanijo bo prvo srečanje prihodnjo nedeljo, 26. februar-

ja, ob 16. uri v župnišču v Batujah.
Priprava poteka:
od marca do junija 2012 – uvodna
srečanja,
od septembra 2012 do januarja
2013 – katehumenat,
od februarja 2013 do velike noči –
priprava na prejem zakramentov,
od velike noči do konca maja – utrjevanje in krščanska praksa.
Za dan in uro srečanja se bomo dogovorili, ko bomo uskladili svoje želje. Prijavite se pri svojem domačem
župniku. Informacije pa lahko dobite
tudi: Ivan Maslo, tel. 05/366-60-38
ali 031-301-114
MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO
Lani ob 20-letnici samostojne Slovenije je ta pobuda prinesla veliko
sadov. Zato so se pobudniki odločili,
da jo nadaljujejo in razširijo.
Zato vabilo: zlasti v postu in nato ob
petkih do dneva državnosti se odločno postimo in ta dar podarimo tistim,
ki so v gmotnih težavah. V zgodovini
se je že marsikdaj izkazalo, da sta
molitev in post pospešila reševanje
problemov, ki so se po človeški logiki
zdeli nerešljivi.

Pred nami je:
• petek, 2. 3., v Črničah
skupno srečanje za vse
birmance z gostom zaporniškim duhovnikom Robertom Friškovcem;
• ponedeljek, 5. 3., srečanje ŽPS Kamnjah;
• petek, 9. 3., dekanijsko srečanje
mladih;
• ponedeljek, 12. 3., srečanje ŽPS
Črničah.

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih
delavnic molitve in
življenja
Peta delavnica:
IZROČITEV PORAJA MIR
Kaj je »izročitev«? Lahko bi rekli: je
prehod od trpljenja k ljubezni.
Nihče si ne želi trpljenja. Lahko ga
tudi sprejmemo. Ta predanost pa ni
nekaj pasivnega. Tu na stopi odločni
»da« in odločni »ne«. Da in ne temu,
kar je že mimo, kar lahko sprejmemo
ali čemur se lahko odpovemo. Stvari, ki jih ne sprejmemo, postajajo
naši sovražniki. Strah je druga oblika
upiranja. Ni najhujša smrt, ampak
strah pred njo. Močnejši kot to, da
me nimajo radi, je strah pred tem,
da me ne bi imeli radi.
Toda v naši notranjosti se delajo tudi
prijatelji. Grenak spomin, spremenitev, dar. Ni druge poti, kot je predanost.
Ločiti je treba med tem, kar se vidi,
in tem, kar se ne vidi. Edino okno, ki
seže čez, je okno vere.
Molitveni način:
MOLITEV IZROČITVE.
»Oče, izročam se tvojim rokam. Stori
z menoj, kar hočeš ...«
Nujen pogoj za to molitev je notranji
molk misli, ki se temu zelo upirajo. Izročitev je dar tišine, ki počiva
v veri. Ob ponavljanju enega od
izrekov izročitve »Zgodi se tvoja volja«, »prepuščam se tvojim rokam«
v molku in miru odloži vse tisto, kar
te teži: starše, zunanji videz, bolezni, starost, nezmožnosti, omejitve,
boleče dogodke, spomine. Lahko se
zgodi, da te bodo ti spomini ranili.
Toda, ko jih boš položil v Očetove
roke, te bo preplavil mir.

