Nameni svetih maš:
ponedeljek, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo,
Kamnje 5a

GOJAČE ob 18.00
za † Vando Pišot,
p. n. Gojače 39

torek, 28. 2.,
Roman,
redovnik

VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefa Podgornika,
Vrtovin 34, 8. dan

ČRNIČE ob 18.00
za †† Jožefa in Francko Ušaj,
p. n. Črniče 27a

sreda, 29. 2.,

SKRILJE ob 18.30
za †† Rovtar,
Skrilje 1
KAMNJE ob 18.30
za †† Batagelj, Potoče 35

MALOVŠE ob 18.00
za † Hermana Štruklja,
Malovše 9

prestopni dan

četrtek, 1. 3.,
Albin,
škof

od 18. ure med križevim potom
priložnost za spoved,
po maši češčenje Najsvetejšega
ni
svete maše
+ prvi petek, 2. 3.,
Neža Praška,
redovnica

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja in †† Bavec

ČRNIČE ob 18.00
-za birmance in njihove starše
-v zahvalo in priprošnjo za
živeče starše, p. n. Gojače 3f
-po namenu
od 17. ure priložnost za spoved in
češčenje Najsvetejšega.

sobota, 4. 3.,
Kunigunda,
kraljica

SKRILJE ob 8.00
za †† starše in Antona
Čermelja, Skrilje 7

ČRNIČE ob 18.00
za † Albina Ušaja,
p. n. Črniče 56

od 7.40 med križevim potom
priložnost za spoved
5. 3.
2. POSTNA
NEDELJA
Kazimir,
kralj

SKRILJE ob 7.45
za †† Stanislava in Jožefo
Valič, Skrilje 91
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 24

ČRNIČE ob 9.00
za † duhovnika in narodnega
buditelja Filipa Terčelja,
p. n. Ravne 10
za župnijo
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OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
1. postna nedelja, 26. februarja 2012

Tisti čas
je Duh
odvedel
Jezusa v
puščavo. V puščavi
je bil štirideset dni
in satan ga je skušal.
Bil je med zvermi in
angeli so mu stregli.
Ko pa so Janeza
zaprli v ječo, je šel
Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji
evangelij in govoril:
»Čas se je dopolnil in
Božje kraljestvo se je
približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
(Mr 1,12–15)



zgubljenih otrok, neodgovoren zakonec, nadležni sorodniki ali sosedje ...
Izrujmo ta spomin z molitvijo: »Gospod, v tvoje roke izročam« in mir!
Ostanimo mirni in ničesar ne premlevajmo le v mislih. Vse, kar bi nam
hotelo odvzeti mir, izročimo naprej v Božje roke.
Da bi dosegli notranji mir, lahko z molitvijo predamo in tako sprejmemo:
svoje starše, svojo telesno podobo, bolezen in smrt, odpustimo in sprejmemo sebe, lastno osebo, svoj »jaz«, svojo lastno preteklost.

 Za konec
NA LETALIŠČU – S petimi težkimi kovčki sta zakonca zadnji trenutek prišla na letališče. »Škoda, da nisva
vzela s seboj še klavirja,« je žal možu. »Zakaj pa?« ne razume žena. »Na njem sta ostali letalski vozovnici.«
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 2. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 22,1–18
2. berilo Rim 8,31–34
evangelij: Mr 9,2–10

Nenadzorovano
Koliko ljudi se te dni iskreno odloča za odpoved,
za dobra dela. Prav prijetno presenečen sem, ko
v pogovorih slišim tega in onega, ki je sprejel res
iskreno odločitev za letošnji post. Ob tem se tudi
sam zamislim: Kaj pa moje odločitve? So konkretne ali je le nekaj splošnega? Vidim, da sem se
pri tem z leti spremenil. Nekoč sem delal dobro
premišljene sklepe za post. Potem pa sem Kristusa prosil, naj moje sklepe blagoslavlja, naj mi da
moči, naj mi da spoznanje ...
Sedaj prav tako sprejemam odločitve, znova
in znova, vendar z eno razliko: tega ne počnem
sam, ampak skupaj z Njim, v pogovoru z Njim. Ne
odločam se posebej in potem prosim za moč. Prej
sem se ves čas bal: Ali mi bo uspelo, koliko mi bo
uspelo, ali bo potem spet po starem? In ko je prišla skušnjava in z njo boj, sem se vedno ustrašil.
Zakaj? Zato, ker sem se bal, da imam prešibko
voljo, da premalo vem, drugim pač uspeva, zase
pa še nisem čisto prepričan ...
Verjamem, da se v tem marsikdo od vas lahko
prepozna. Vem, da je v nas vseh iskrena želja, da
bi bilo drugače, boljše, da bi
tudi videli in otipali sadove
duhovnega prizadevanja.
Zato je silno pomembno, da v tem
času računamo na
duhovni boj. Ni nujno nekaj narobe s
teboj, če se ti zruši. Kolikokrat smo
že sklenili: ne bom

se več jezil, ne bom se več kregal z
ženo, ne bom več kričal na otroke,
ne bom več zvečer posedal pred televizijo, od sedaj naprej bom ... In
kolikokrat pademo ravno takrat, ko
se čutimo varne in močne. In začnemo se analizirati, kje smo naredili
napako, namesto da bi se takoj vrgli
Kristusu v naročje, v srcu pokleknili
pred Njim.
Duhovno življenje ni spokojna zidava hiše, ampak je duhovni boj.
Boj nastane, ker v duhovnem življenju nismo nikoli sami, vedno je tam
še nekdo, tudi skušnjavec. Zato je
Jezus na začetku šel v puščavo. Tam
ni nobene zgradbe. Tam ne vidimo
nobenih takojšnjih sadov svojega
dela. Tam se rojeva predanost, zaupanje, izročitev. Puščava, mrtvičenje, asketske vaje nimajo velikega
pomena, če v puščavi ne iščeš odnosa, osebe.
Pogosto sem se sam enako spraševal o dobrih delih: Sem jih naredil dovolj, sem dal dovolj, sem dovolj mislil na druge? In nikoli nisem
bil zares gotov, pomirjen. Podoben
sem bil otroku, ki se vedno sprašuje,
ali je dovolj dober za svoje starše, ali
je naredil dovolj ali mu bo v življenju
uspelo.
Tudi Jezus je bil skušan, da bi dosegel uspeh s količino, s sposobnostjo. Toda sveta ni odrešil s popolnostjo, ampak s popolno izročitvijo
Očetu. Tudi pri tebi se lahko zgodi
enako: dovoli, da se skozi križe na
tvoji poti najprej pomnoži tvoja ljubezen in dobra dela bodo prišla sproti, nenadzorovano in nepredvideno.
Želim ti vesel post, poln zasukov in
presenečenj.

Obvestila:
POSTNI ČAS
Vabljeni k stvarni, predvsem duhovni
poglobitvi. Dobro deluje, če si zadamo kakšno nalogo, lahko je to obisk
tedenske svete maše, branje svetega
pisma, pomoč bližnjemu, odpoved
alkoholu, odpoved televiziji …
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V Kamnjah, Skriljah in
Vrtovinu je po lepi navadi molitev križevega
pota pred vsako sveto
mašo. Zato še posebej vabljeni, da
pridete v cerkev 20 minut pred
mašo, ko začnemo z molitvijo. Dobrodošli tudi prostovoljci, da se sami
ponudite za branje.
V župniji Črniče bo križev pot na 2.
postno nedeljo popoldne v Gojačah.
PRVI PETEK
Znova spodbujam veroučence in
odrasle, da se odločite za redno
spoved za prve petke: v petek pred
mašo v Črničah, v Kamnjah in Skriljah kot običajno. V soboto dopoldne
obiskujem bolnike.
ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI
SVET V KAMNJAH
ima sestanek v četrtek ob 20. uri.

ZAPORNIŠKI
DUHOVNIK
ROBERT
FRIŠKOVEC
nas bo obiskal v
petek. Njegovo
pričevanje je namenjeno birmancem,
lepo vabljeni tudi starši in botri. Tudi
drugi župljani obeh župnij vabljeni k
skupni sveti maši, ki bo v Črničah v
petek ob 18. uri.
župnik Po sveti maši bo srečanje z gostom
samo za birmance v učilnici v Črničah.

VEROUK
v tem tednu reden, razen za ponedeljkove skupine v Črničah.
POSTNA AKCIJA ZA VEROUČENCE
V letošnjem postu lahko tudi veroučne skupine skupaj naredite nekaj
dobrega. Tokrat ne bomo neposredno zbirali denarja, ampak bomo
s skupnimi močmi ZBIRALI PAPIR.
Izkupiček bomo namenili Karitas
za otroke, ki potrebujejo našo
pomoč. Najprej zbirajte papir doma,
potem pa ga bomo pri verouku zbirali
po skupinah tudi v malo tekmovalnem duhu. Po veliki noči ga bomo
tehtali in razglasili »zmagovalno skupino«, a zmagali bomo vsi, ki nam bo
uspelo narediti nekaj dobrega.
POSTNA AKCIJA 40 DNI
BREZ ALKOHOLA.
Vsako leto znova pobuda Slovenske karitas za odločitev.
Je predvsem dejanje iz solidarnosti
z mnogimi, ki nosijo težki križ zaradi
alkohola po družinah.
Zakonci imate letos prav posebno
možnost sodelovati v postni pobudi:
40 dni AKCIJE v zakonu. Poskrbita,
da bosta v letošnjem postu poglobila
vajin zakonski odnos. Poglejta in se
odločita na: www.iskreni.net
PEŠ ROMANJE
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba
Slovenija vabi na romanje iz Skrilj,
preko Kamenj, sv. Pavla nad Vrtovinom, Vitovelj (sv. maša) in Šmihela
do sv. Jakoba v Ozeljanu. Romanje
bo v soboto, 3. 3. 2012, z začetkom
v Skriljah 24 (Rovtarjevi) ob približno 7.30. Lepo vabljeni!
UVAJANJE ODRASLIH
V KRŠČANSKO ŽIVLJENJE
za nekrščene, za tiste, ki so samo
krščeni, za tiste, ki niso birmani

Za vipavsko dekanijo bo prvo srečanje
danes, v nedeljo, 26. februarja, ob
16. uri v župnišču v Batujah.
KVATRNA NABIRKA
bo v nedeljo za semenišče.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Jožefa Podgornika iz Vrtovina
ste namesto cvetja darovali za Cerkev
90 €. Hvala!
Pred nami je:
• ponedeljek, 5. 3., srečanje ŽPS Kamnjah;
• ponedeljek, 12. 3., srečanje ŽPS Črničah;
• petek, 16. 3., dekanijsko srečanje mladih.

DA BI ZNALI ŽIVETI,
SE NAUČIMO MOLITI
Utrinki s sredinih
delavnic molitve in
življenja
Šesta
delavnica:
ODPUŠČANJE - LJUBEZEN,
popolna sprava
Bila je noč. Tudi za Božjega Sina, noč
polna znoja, boja, samote, noč v Getsemaniju.
Kristjan na potovanju naleti tudi na
žalost, jezo, napor, neuspeh. Ne le to.
Tudi drugi ga razočarajo. Jezus gre in
v stiski išče bližino, podporo, a najde
učence, ki spijo.
Da bi našli mir, je potrebno doseči
spravo. Molitev lahko odvzame ost
puščicam, ki prihajajo od »drugega«.
Ko vidimo človeka in se spomnimo
škode, ki nam jo je naredil; ko se
spomnimo bolečega dogodka, govoric
o nas, nesporazuma, ki nas muči; trde
besede, ki nam jo je nekdo izrekel;
ko pritisnejo skrbi zaradi zbeganih in



