Nameni svetih maš:
ponedeljek, 4. 3.,

3. postna nedelja

Ni svete maše.

GOJAČE ob 18.00
za † Rasta Krkoča,
p. n. Gojače 33

Hadrijan,
mučenec

VRTOVIN ob 18.00
v dober namen,
Vrtovin 10a

ČRNIČE ob 18.00
za †† Volčič,
p. n. Gojače 70

sreda, 6. 3.,
Koleta,
redovnica

SKRILJE ob 18.00
za zdravje,
Skrilje 71

MALOVŠE ob 18.00
za žive in †† Rogelj in Cigoj,
p. n. Malovše 37

četrtek, 7. 3.,

ČRNIČE ob 18.00
za † Vido in njene †† starše
Toplikar, p. n. Črniče 86

petek, 8. 3.,
Beata (Blaženka),
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za †† Antona in Silvana
Vodopivca, Kamnje 58
VRTOVIN ob 18.00
za † Jožeta Kandusa,
Vrtovin 57

prva sobota, 9. 3.,
Frančiška Rimska,
redovnica

SKRILJE ob 8.00
za † Danila Štora,
Skrilje 76

ČRNIČE ob 18.00
za † Dragico Cigoj,
30. dan

10. 3.
4. POSTNA
NEDELJA
Makarij,
škof

VRTOVIN ob 7.45
za † Jožefa Breclja,
Vrtovin 66

Lucij,
papež

torek, 5. 3.

Perpetua in Felicita,
mučenki

KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Ivanko
Čermelj, Vrtovin 84

RAVNE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Ravne 10a

ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka Rebka,
p. n. Gojače 36
za župnijo

SVETI PAVEL ob 13.00
v čast sv. Pavlu za župnijo
ob 15. uri križev na Ravnah

3. 3. 2013
št. 9

Ali onih
osemnajst,
ki je nanje padel stolp
pri Siloi in jih pobil,
ali mislite, da so bili
ti bolj krivi kot vsi
ljudje, ki prebivajo v
Jeruzalemu? Ne, vam
pravim; toda če se
ne spokorite, boste
vsi prav tako pokončani.« Povedal pa je
tole priliko: »Nekdo je imel v svojem
vinogradu vsajeno
smokvino drevo in je
prišel iskat sadu na
njem, pa ga ni našel.
Rekel je vinogradniku: ‚Glej, tri leta je,
kar hodim iskat sadu
na tej smokvi, pa ga
ne najdem. Posekaj
jo torej; čemú še
zemljo izrablja?‘ Ta
mu je odgovoril:
‚Gospod, pústi jo
še to leto, da jo
okopljem in ji
pognojim, morda bo obrodila
sad; če pa ne, jo
boš potlej posekal.‘«
(Lk 13,4–9)

 Za konec
PA ŠE RES JE – Teta Meta se je zaletela v drug avto in ga močno poškodovala. Voznik je
razjarjen pristopil: »Ali ste sploh delali izpit, neroda stara?« »Sem, sem, večkrat kot vi!«
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: Joz 5,9–12
2. berilo: 2 Kor 5,17–21
evangelij: Lk 15,1–32

Živeti »znotraj«
Spominjam se: bil sem kaplan v župniji, kjer je pred
cerkvijo raslo več mogočnih kostanjev. V nedeljo smo
pri maši brali odlomek o nerodovitni smokvi. Malo po
tistem so podrli enega od kostanjev. Na zunaj je bil
videti močan, bujen in košat. Nekaj komaj opaznih
suhih vej je sicer dajalo slutiti, da ni čisto tako, vendar
si nismo mislili, da je mogočno drevo zaradi razjede v
sredini že povsem trhlo in votlo. Ob močnejšem vetru
bi se podrlo na cesto ali na cerkev.
Če je nekaj o znotraj duhovno trhlo, zunanja moč ne
koristi dolgo. Veliko bolj to velja za dobro: če je življenje znotraj duhovno živo, ne bo propadlo, čeprav je
na zunaj videti krhko, nestalno, nezanesljivo. Narod,
ki je od znotraj živ, ga zunanje stiske ne bodo peljale
v propad.
Jezus je povedal priliko o smokvi, potem ko so se ljudje pogovarjali o nesrečah, o tem, zakaj se je zgodilo
nekaj hudega. Ali Bog kaznuje za grehe? Tudi sami se
lahko začnemo spraševati, zakaj se nam je to ali ono
zgodilo, zakaj Bog dopušča, ali je to kazen za grehe iz mladosti, smo bili premalo dobri … Podobni smo
kmetu, k bi smokvi kar od zunaj nadeval sadove in jo
od zunaj naredil rodovitno. Toda rodovitnost prihaja od znotraj. Ne ustrašimo
se, če na zunaj ni vse tako, kot bi želeli.
Lahko se sprašujemo, zakaj smo zabredli v take čase. Ali nas Bog kaznuje?
In zakaj moramo za grehe drugih »kasirati« vsi? Zakaj sadovi greha prizadenejo nedolžne? Začnemo dvomiti v Boga.
Ob tem se kaj hitro znajdemo v skušnjavi: »Kako lepo bi bilo živeti nekje
drugje. Kako lepo bi bilo živeti v nekem drugem času ...« Hudič uporablja dnevne dogodke, govoričenje

medijev zato, da bi mi živeli »zunaj«.
Hudič ne more več ljubiti. Zato lahko
vidi le še površino. Slep je za življenje.
Življenje pa prihaja iz notranjosti. Življenje ima duhovni temelj, ima srce.
Jezus zavrne površinske govorice ljudi. Ljudje iščemo neposredne in zunanje vzroke ter posledice. Kako globoko se vtisnejo otroku v zavest besede
očeta ali matere: »Saj sem ti rekel, sedaj pa imaš ...« Kako rado se to prenese v versko vzgojo in odnos do Boga:
»Če bom bolj priden, me bo Bog obvaroval nesreče ...«
Videz vara. Vera ne sodi po površini,
vera se ne ustavlja ob trenutnih dogodkih. Vera vidi globlje. Postni čas je
predvsem čas čiščenja. »Površini« se
ne odpovemo zato, ker bi bila sama po
sebi nekaj slabega, temveč zato, da se
ne bi tu ustavili.
Jezus je hotel dopovedati duhovno
resnico: spreobrniti se je treba, vendar
ne zato, da bi nas v življenju ne zadele
nesreče. Greha se osvobajamo zato,
ker ta v nas uniči duhovno rodovitnost.
Biti rodoviten danes, žal, pomeni biti
uspešen, produktiven. Prečiščene duhovne oči pa vidijo smisel tudi v tem,
kar se na zunaj zdi polomija.
Ne boj se, Bog ni podjetnik, ki bi te
posekal, ker nisi koristen. On ne gleda
na dobiček in na uspeh. Čeprav »se mu
ne izplača«, te želi znova okopati in pognojiti, saj te ljubi. Ti pa ne pozabi: ljubezen nikoli ne deluje »samodejno« …
župnik

Obvestila:

VEROUK
je spet reden.
8. in 9. razred imata v
Črničah ta teden verouk v četrtek ob
17. uri.
PEVSKE VAJE
Mešani pevski zbor ima vaje za novo
mašo v torek, ob 18. uri za bas in tenor, ob 20. uri za alt in sopran. Udeležba je obvezna, potrudite se.
TRETJI POSTNI VEČER
V četrtek 7. marca ob 20. uri v dvorani
Srednje šole Veno Pilon bo gost pater
Bogdan Knavs, ki bo spregovoril na
temo: Sočutje kot novi temelj naših osebnih in družbenih odnosov.
MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se v petek, kot običajno ob
20. uri v župnišču.
KIP MARIJE ROMARICE
je končal romanje po Kamnjah in začenja obiskovati domove v Potočah.
Sprejmite jo z molitvijo in
medsebojno povezanostjo.
Poskrbite, da bo kip šel tekoče naprej do tistih, ki ga želijo. Lepo
je, če se kdaj zberete sosedje ali prijatelji na skupni molitvi in druženju.
KRIŽEV POT
Danes, na 2. postno nedeljo, je križev
pot v Gojačah ob 15. uri v cerkvi, na 4.
postno bo na Ravnah.
MOLITEV ZA
CERKEV IN SVETEGA OČETA
Vsi, ki se zbirate pri molitvi v skupinah
in ki osebno molite, vabljeni, da v času
izpraznjenega apostolskega sedeža
molite k Svetemu Duhu za Cerkev, za
blagoslov ob izbiri novega Petrovega
naslednika.

VEČER ZA OČETE VEROUČENCEV
Že dalj časa je v
pogovorih s starši
zorela misel, da
bi si vzeli en večer
posebej za očete in odprli temo,
kako danes živeti
vlogo moškega in
očeta v družini.
Zato vabim vse može in očete, da si
rezervirate večer (po 40-ih mučencih
 ) v sredo, 13. marca, ob 19.30.
Imeli bomo sproščen filmski večer ob
filmu »Pogumni«, ki je zelo konkreten in spregovori prav o vprašanjih
moškosti in očetovstva v današnjem
času. Zaradi filma bo večer nekoliko
daljši. Čeprav je post, bomo na koncu ob kozarčku žlahtnega spregovorili
o vtisih iz filma in današnjih zahtevah
družinskega življenja.
Vabljeni očetje veroučencev in tudi
drugi očetje, ki vas tema zanima.
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
ŠKTD Kamnje - Potoče vabi na predstavo dramske skupine GA PIHNEMO iz
Podnanosa s predstavo PARTNERSKA
POROKA, ki bo v soboto, 9. marca,
ob 18. uri v dvorani bivše OŠ Kamnje.
Pred nami je:
• torek, 12. 3., začetek priprave staršev
na krst otroka;
• nedelja, 17. 3., celodnevno češčenje in
velikonočno spovedovanje v Kamnjah;
• nedelja, 17. 3., začetek radijskega misijona;
• torek, 19. 3., praznovanje svetega Jožefa v Kamnjah;
• od 28. do 30. 3., sveto velikonočno tridnevje.

RAZLAGA SVETE MAŠE

Ob slovesu papeža Benedikta XVI.
nekaj njegovih misli o sveti maši:
»In beseda je postala meso in se naselila med nami« (Jn 1,14). Bog ni daleč
od nas, nekje v daljnem vesolju, kamor nihče ne more priti. Svoj šotor je
razpel pri nas: v Jezusu je postal eden
izmed nas, s telesom in krvjo kot mi.
To je njegov šotor. Pri vnebohodu ni odšel nekam daleč. Njegov šotor, on sam
s svojim telesom kot eden izmed nas,
ostaja pri nas. Lahko mu rečemo »ti«,
govorimo z njim. On nas posluša, in če
smo pozorni, tudi mi slišimo, da nam
odgovarja. …
Ta obenem Božja
in človeška ljubezen je kopel, v
katero nas potopi
v krstu – kopel,
s katero nas tako
umije, očisti, da
smo všeč Bogu in moremo živeti skupaj
z njim. Dejanje krsta pa je le začetek.
V hoji z Jezusom, v veri in v življenju z
njim, se nas dotakne njegova ljubezen,
ki nas očisti in nas hoče narediti svetle.
Oblačila so v kopeli te ljubezni postala
bela, smo slišali. Bela je bila po predstavi starega sveta barva svetlobe.
Bela oblačila pomenijo, da v veri postanemo svetloba, odložimo laž, pretvarjanje, zlo nasploh in postanemo svetli,
Bogu všečni ljudje. Tako krstno oblačilo kot belo oblačilo pri prvem obhajilu,
nam hoče povedati: Po življenju s Kristusom in z občestvom vernih, Cerkvijo, postani svetal človek, človek resnice
in dobrote- človek, iz katerega sije dobrota, dobrota Boga samega.
(Pridiga v münchenski cerkvi naše ljube Gospe,
nedelja, 10. 9.2006)

