Nameni svetih maš:
ponedeljek, 10. 3.,
40 mučencev iz
Armenije

KAMNJE ob 19.00
za † Pettirosso,
Kamnje 3a

GOJAČE ob 19.00
za † Vando Pišot,
Gojače 39

torek, 11. 3.,
Sofronij,
škof

VRTOVIN ob 19.00
za †† Stanka Gerželja,
Vrtovin 115

ČRNIČE ob 19.00
za † Dejana Scolara,
p. n. Črniče 69d

sreda, 12. 3.,
Justina,
devica

SKRILJE ob 19.00
za † Marto Rustja,
Skrilje 29, 30. dan

MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Podgornik
in Volčič, Malovše 45

četrtek, 13. 3.,
Kristina,
mučenka

KAMNJE ob 8.00
za †† starše in sorodnike
Rijavec, Kamnje 29

ČRNIČE ob 19.00
za †† brate in sestre
Podgornik, Črniče 3

petek, 14. 3.,
Matilda
kraljica

VRTOVIN ob 19.00
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37, 1. obl.

RAVNE ob 19.00
za † Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33

sobota, 15. 3,

SKRILJE ob 7.00
za †† Cirila in Marijo
Batagelj, Skrilje 15

ČRNIČE ob 19.00
za † Danila Kosovela in
njegove †† brate, p. n. Črniče 63a

Placid,
redovnik
16. 3.
DRUGA
POSTNA
NEDELJA
Hilarij in Tacijan,
mučenca

KAMNJE ob 7.45
za vse †† Potoče 43
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo,
Kamnje 5a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Cvetka in Julko Remec,
Ravne 1
za župnijo

prevoz in blagoslovitev zvonov

bl. Mati Terezija iz Kalkute o tišini:
Človek potrebuje tišino. Zato, da sam ali skupaj z drugimi išče Boga v njej. V tišini zbiramo
notranjo moč, ki jo delimo med delovanjem, vložimo v najmanjšo dolžnost in potrošimo v najhujših naporih, ki nas doletijo.
Tišina je bila pred stvarjenjem in nebesa so se razširila brez besede.
Kristus je bil rojen v najgloblji tišini noči; in četudi ni bilo tako silne moči kakor njegova, "ni vpil,
ni delal hrupa in ni dal slišati svojega glasu po ulicah."

 Za konec
BOG V DRUŽINI – »Jaz sem Bog v naši družini.« »Kako to misliš?« »Vsi se obnašajo, kot da me ni.«

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

prva postna nedelja
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Ko
se je
postil štirideset dni
in štirideset noči,
je postal naposled
lačen. In pristopil
je skušnjavec in
mu rekel: »Če si
Božji Sin, reci, naj
ti kamni postanejo kruh.« On pa je
odgovoril: »Pisano
je: ›Človek ne živi
samo od kruha,
ampak od vsake
besede, ki prihaja
iz Božjih ust.‹ «
Tedaj ga je hudič
vzel s seboj v sveto
mesto in ga postavil vrh templja ter
mu rekel: »Če si
Božji Sin, se vrzi
dol, kajti pisano je:
›Svojim angelom
bo zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah
te bodo nosili, da
z nogo ne zadeneš
ob kamen.‹«
(Mt 6,24–25)

Odlomki Božje besede
na 1. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 12,1–4
2. berilo: 2 Tim 1,8–10
evangelij: Mt 17,1–9

Bog naj ostane zgoraj
Na pepelnično sredo se je Gregor Čušin verjetno globlje
dotaknil marsikoga med nami. Še posebej tistega, ki v
teh časih iskreno išče pot skozi zaraščeno in polomljeno
goščavo vsakdanjega duhovnega življenja. Meni so v srce
med drugim stopile njegove besede o današnjem dojemanju vere: Eno je, ko verujem v Boga, nekaj drugega
je, ko verujem Bogu.
Tudi hudič veruje v Boga. Danes nas sploh ne delimo več
toliko na tiste, ki verujemo ali ne verujemo, da Bog je.
Življenje se danes lomi drugje. Srečujem vedno več ljudi,
ki verujejo v angele in druga duhovna bitja, celo v »Boga
tam zgoraj«, ne morejo pa več verjeti Bogu. Hudič danes
uspešno ločuje božji svet od tega sveta. Boga priznava, vendar ga polagoma in vztrajno ločuje od družinske
mize, od kruha, olja, vina, od jutranjega vstajanja, večerov, leganja k počitku. Bog je, vendar nima nič opraviti z
zemljo, delom naših rok. Priznavamo ga na slovesnostih,
zanikamo v navadah.
Za enkrat mu je uspelo. V pokristjanjenih deželah je poskusil s tem, da smo Boga prvič v zgodovini ponekod tudi
uradno zanikali. Potem smo spet dopustili, da je. In tako
je bil teren pripravljen za njegov
stari in novi zadnji namen: Uspelo mu je, da smo iz Boga naredili
religijo.
Zato lahko sebi in vam za letošnji postni čas predlagam zelo
preprosto in jasno pot. Od verjamem v Boga k »verujem Bogu«.
Vsi odlomki Božje besede letošnjih nedelj nas bodo zelo jasno
peljali prav v to globino.
Vidimo, da hudič Jezusa ni skušal
ustaviti, mu preprečiti delovanje.

Tudi ga ni skušal le s kakšnimi čutnimi
užitki. Hotel je, da ljudem da novo religijo. Božjo moč naj uporabi za uspeh,
za boljši jutri, blaginjo, mir, zavzemanje za vrednote ... Tako bo Bog ostal
na oni strani in mi na tej. To je hudičev namen v družbi in to je njegov
namen v tvojem osebnem duhovnem
življenju. Še vedno bomo verjeli, da je
in ga prosili naj nam pomaga. Bog naj
bo in ostane religija. »Tam zgoraj« naj
koristi nam »tu spodaj«.
Hudič se boji vere. Kristusa je hotel
odvrniti ljubezni, to pomeni od velike
noči. Kristus je prišel, da te ponovno
združi z Bogom. To je bistvo in končni
cilj vere. To je »verujem Bogu«. Oni
svet in ta svet se pri kristjanu združita. Ta združitev se prav zato začne
kazati v zelo vsakdanjih in zemeljskih
stvareh.
S prvo postno nedeljo začni letos
drugače. Svoj prehod od religije k veri
začni pri otipljivih stvareh. In zagotavljam ti, da boš polagoma začel doživljati združenost, vero, odnos.
Začni s tem, da si pozoren na to,
kako primeš v roko kruh, kako sedeš
k mizi, kako vstaneš iz postelje, kako
greš spat, kako prideš v cerkev, kako
se pokrižaš ...
župnik

Obvestila:
VEČERNE MAŠE, KRIŽEV POT
Večerne maše so odslej ob 19. uri.
Danes popoldne ob 14.30 od kapelice v Guštinih križev pot na Svetega
Pavla. Prihodnjo nedeljo križev pot v
Gojačah v cerkvi ob 14.30.
V Kamnjah, Skriljah in Vrtovinu molitev križevega pota pred vsako sveto
mašo.

PREVOZ IN BLAGOSLOVITEV
SVETOPAVELSKIH ZVONOV
V nedeljo vabljeni, da skupaj pospremimo dva zvona iz Vrtovina k cerkvi sv.
Pavla, kjer jih bo ob 16. uri blagoslovil
koprski škof dr. Jurij Bizjak.
Sprevod bomo začeli ob 14. uri pri
mojstru Ludviku v Vrtovinu 41.
Nato bomo v spremstvu konjenikov in
domačih pritrkovalcev šli najprej do
kapelice Matere Božje pred Lozarji, od
tam pa še do nove preslice na Školju.
Kdor ne more peš, se del poti lahko pelje
s svojim vozilom, vendar si
mora parkirišče
zagotoviti
ob
poti, pred odcepom za Školj.
POGOSTITEV
Kdor more, lahko prispeva nekaj peciva, pijače ali kar koli za skupni prigrizek ob praznovanju na Svetem Pavlu.
Dobrote prinesite do sobote zvečer v
dvorano OŠ v Vrtovinu, Skriljah lahko
kar k Milki Bratina, Skrilje 37. Za več
informacij pokličite Marto Čermelj 040
933 923.
»Z LJUBEZNIJO ZA DOMOVINO«
Ob obilici zunanjih dogodkov in množici novic si je
v teh časih potrebno zavestno vzeti čas za češčenje
in pokoro.
Na Vipavskem se bomo povezali v molitveno verigo
tihe in vztrajne molitve pred Najsvetejšim v župnijski cerkvi v Vrhpolju.
24-urno češčenje se bo začelo s sveto
mašo v petek ob 18. uri in sklenilo v
soboto s sveto mašo ob isti uri.
Župnija Kamnje dežura v soboto zgodaj zjutraj od 4. do 5. ure, župnija
Črniče pa v soboto dopoldne 9. do
10. ure (napaka v prejšnjih oznanilih).

Tisti, ki ste se pripravljeni pridružiti
verigi ob teh urah, prosim, sporočite,
da bomo lahko vedeli, da so ure pokrite.
V tem času se lahko molitvi pridružimo
tudi osebno doma ali v domači cerkvi s
skupnim namenom, da bi se v naši domovini pritiski zla spreminjali v blagoslov. Vabljeni vsi, ki verujete v skrito,
vendar neizmerno moč molitve!
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite otroku omogočiti krst, računajte na skupno pripravo, ki bo v torek
ob 20. uri v župnijskem domu v Vipavi.
BIRMANCI
imate drugi rok za birmanski izpit v
četrtek od 16.45 do 17.15 v Črničah in
v petek od 14.00 do 16.00 v Kamnjah.
MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se spet v petek ob 20. uri v
Kamnjah.
ŠOLA ZA STARŠE
Srečanja bo vodila Tatjana Rupnik,
gostja šole bo Jerneja Dimec Bratina,
spec. zakonske in družinske terapije iz
centra Novo upanje Ajdovščina. Četrto
srečanje bo v prostorih Karitas v Ajdovščini v torek, 11. marca ob 19h.
Prijave na 041 762 029, pnc.karitas@
gmail.com
ŠOLA ZA ANIMATORJE
Mladi imate možnost
za prijavo na šolo za
animatorje.
ŠAP TI: (za višje razrede osnovne šole)
od 21. do 23. marca (Sveta Gora);
ABC (za srednješolce, študente) (dva
vikenda): od 14. do 16. marca in od 4.
do 6. aprila (Vipavski Križ).

Kdor se odloči, naj sporoči, da sprejme
tudi delno pokritje stroškov.
Prijavnica in več informacij na www.drustvo-skam.si/ssa/

ROMARJI V RIM
Akontacijo za romanje poravnate in
prijavnice prinesete do nedelje. Plačate lahko tudi brez položnice in provizije
na Avrigu v Ajdovščini od 6.00 do 8.30
in od 11.00 do 15.30.
HVALA ZA DELO NA SVETEM PAVLU
Hvala skupini iz Gojač in Malovš, ki je
zaključila z deli na ometu v cerkvi, in
skupini zidarjev in strojnikov, ki je spet
naredila veliko del okoli same cerkve,
ter vsem drugim, ki pomagate z drobnimi deli in organizacijo.
Hvala vsem soudeleženim pri zahtevni
in obsežni pripravi zvonov in pogonov.
Hvala vsem, ki ste se to soboto udeležili skupnega čiščenja in urejanja
okolice.
Vabljeni, da tudi v nedeljo na Svetem
Pavlu po svojih močeh darujete za
stroške uglasitve in opreme zvonjenja
ter pokritje vseh drugih zaključnih del.
Zahvaljujoč požrtvovalnim delavcem
in darovalcem so glavna dela opravljena. Čaka nas še beljenje notranjosti,
postavitev oltarja in druge bogoslužne
opreme, postavitev nadstreška, obnova vrat in zaključna ureditev okolice.
Zahvalna sveta maša, blagoslovitev
obnovitvenih del in posvetitev oltarja
bo v nedeljo, 25. maja, če nas bo Bog
obdaril s primernim
vremenom.
Naj zvon Svetega
Pavla zvoni v Božjo
slavo in kliče blagoslova vsem dobrotnikom.

