Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 3.,
Neža Praška,
opatinja

KAMNJE ob 18.30 18.00 križev pot GOJAČE ob 18.30
za † Ivana Pettirossa
za † Lenarta Čermelja,
Kamnje 3a, 30. dan
p. n. Gojače 36

torek, 3. 3.,
Kunigunda,
kraljica

VRTOVIN ob 18.30 18.10 križev pot ČRNIČE ob 18.30
za †† Slavka in Jelico
za † Rada in vse †† Živec,
Čermelj, Vrtovin 89
p. n. Črniče 25

sreda, 4. 3.,
Kazimir,
poljski kraljevič

SKRILJE ob 19.00 18.30 križev pot MALOVŠE ob 18.30
za †† Srečka in Olgo Rovtar, za †† Rebek, Malovše 12,
Skrilje 2b
p. n. Gojače 36a

četrtek, 5. 3.,
Olivija (Livija),
mučenka

+ prvi petek, 6. 3.,
Koleta (Nika),
redovnica

prva sobota, 7. 3.,
Pepertua in Felicita,
mučenki

nedelja, 8. 3.
TRETJA POSTNA
NEDELJA
Beata (Blaženka),
mučenka

KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 18.30
za †† Slokar,
za † Lidijo Cigoj,
Kamnje 15
p. n. hčerke, Kanada
pred mašo spoved, po maši
kratko češčenje Najsvetejšega
ČRNIČE ob 18.30
za †† Albina in Albino Ušaj,
p. n. Črniče 56
za duhovne poklice
od 17.45 spovedovanje, po maši češčenje Najsvetejšega
SKRILJE ob 8.00
za †† Bajc,
Skrilje 71 od 7.30 spoved
in češčenje Najsvetejšega

RAVNE ob 18.30
po namenu

VRTOVIN ob 7.30 od 7.10 križev pot
za vse †† Vrtovin 48a
ČRNIČE ob 9.00
za † Vando Pišot,
p. n. Gojače 39
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 od 10.10 križev pot
za †† starše Alojza in Julijano Bajc,
Vrtovin 25a
ob 14.30 križev pot na Ravnah (v cerkvi)

 Za konec
IZGUBIL – Dva policista se sprehajata. Gresta čez most in spet čez most nazaj. Eden vidi na tleh
policijsko kapo in vpraša drugega: »A je to tvoja kapa?« Drugi: »Ne, jaz sem svojo izgubil!«
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

druga postna nedelja

1. marca 2015
št. 9

Daj svoj križ na svetlo
Tisti čas je Jezus
vzel Petra, Jakoba in Janeza
in jih same zase
peljal na visoko
goro. Vpričo njih
se je spreménil.
Njegova oblačila
so postala bleščeča, nadvse
bela, da jih tako
ne more pobeliti
noben belivec
na svetu.
In prikazal se
jim je Elija z
Mojzesom in
pogovarjala sta
se z Jezusom.
Oglásil se je
Peter in rekel
Jezusu: »Učitelj,
dobro je, da smo
tukaj. Postavimo
tri šotore: tebi
enega, Mojzesu
enega in Eliju
enega.«
Mr 9,2–5
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 20,1–17
2. berilo: 1 Kor 1,22–25
evangelij: Jn 2,13–25

Žena bi rada spremenila moža. Mož bi rad spremenil
ženo. Pa ne samo znotraj zaveze zakona, tudi sicer bi
druge radi spremenili na boljše. Božjo besedo o Jezusovi
spremenitvi na gori beremo vsako leto na začetku posta.
Ljudje bi tudi sebe radi spremenili. Post se nam prikazuje
kot posebna priložnost za to. Mož, žena in mi vsi bi radi
spremenili drugega in sebe po »obliki«. Toda na Gori se
Jezus ni nič spremenil. Le luč je bila drugačna. Učenci so
ga videli v taki svetlobi, da so »njegova oblačila postala
bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben
belivec na svetu«.
To je začetek sprememb, ki si jih želimo. To je začetek
resničnega spreobrnjenja. Videti drugega v luči. Kako
drugače sije obraz, ko je v ljubezni z drugim. In kako
pade senca, ko ljubezen ne steče. Pri vseh sodobnih svetilih, ki so na voljo, se ta senca ne da zanikati. Lahko jo
prekrijemo. Ne le na obrazu, ampak na celotnem sprejemanju življenja. Utripajoče luči in zasloni so največkrat
šminka na globok občutek zapuščenosti, osamljenosti,
praznine.
Ko pa se človek spet znajde v ljubezni, postne prejšnja
žrtev osvetljena. Abraham je šele pozneje lahko videl
smisel žrtve, ki jo je od njega zahteval Bog. Trpljenja
preprosto ne moreš osmisliti, dokler ne pustiš, da je
osvetljeno. Ko ni svetlobe, ni barv. Že v naravnem življenju je tako, kaj šele v življenju, ki ga z one strani prejemamo pri
krstu in drugih zakramentih. Če
v nas ni Božjega življenja, se
nam govorjenje o nebesih,
zakramentih, odpuščanju,
Jezusu Kristusu zdi pravljica.
Versko življenje dojemamo kot
lepo poučno zgodbo. Koristi nam

na življenjski poti, vendar samo v tej
zaprti dolini.
Zato ti želim, da bi v svoje življenje
znova spustil Kristusa, ki je luč. Tista
luč, ki jo bo predstavljala sveča, ki jo
bodo kmalu prižgali na tvojem grobu. Spusti spet luč v svoj dom, ne
zapiraj se pred njo. Le Njegova luč
bo stvarem dala barvo. Brez barv se
krščansko dolgo ne da živeti. Prej ali
slej kljub dobri vzgoji v tem ne vidiš
smisla in postane pretežko.
Nehaj se truditi, da bi ugajal Bogu.
Najprej pusti, da On posije v tvoje
temine. Dokler se bojiš Božje svetlobe, se boš moral ves čas le truditi.
Vsi smo na isti poti. Tudi Peter se je
v začetku bal. Ne boj se svetlobe in
nehaj v strahu postavljati šotore.
župnik

SREČANJE IN IZBOR ŽPS
Glasovnice oddajte v nabiralnik. Skupina, ki je odgovorna za izpeljavo izbora, bo preštela glasove. V tem tednu se sestanemo vsi člani ŽPS, da
glede na vaše predloge sestavimo
novo listo. Izbrane bom potem poklical in vprašal, ali so pripravljeni na sodelovanje.
ŽPS v Kamnjah se dobimo v ponedeljek, ŽPS v Črničah pa v sredo,
obakrat ob 20. uri (prestavili zaradi
predstave Gregorja Čušina).
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri izbiri
članov in pri izpeljavi!
VEROUK
je reden. Otroke spomnim na postno
»akcijo«, da v svoje načrtovanje časa
vključite vsaj eno delavniško sveto
mašo. Še posebej to velja za prvoobhajance, ki se pripravljate na pomembno uvajanje v krščansko življe-

nje. Ob vseh vajah dajmo predvsem
prostor Bogu. Delavniška maša je
»nekoristna« in ravno zato zelo zdravilna za sodobno tekmovalno miselnost in prenasičenost časa. Otroci
potrebujejo Boga in njegov dotik ljubezni! Starši jim to lahko odgovorno
omogočite.
Zbiramo star papir, lahko ga spotoma prinesete k verouku, označite
razred in pustite pred vrati. Izkupiček bomo dali misijonarju Janezu
za gradnjo šole, lahko odtrgate tudi
nekaj od svojih prihrankov in tudi v
denarju darujete v ta namen.
DAN LJUBEZNI
za naše otroke gre
Do torka bodimo povezani v devetdnevnici
za ohranitev
vrednote družine.
Kdor le more, naj se pridruži na prireditvi »Dan Ljubezni«, ki bo v torek,
3. marca, ob 16.30 v Ljubljani pred
Državnim zborom. V prijetnem, sproščenem vzdušju z glasbeno kulturnim
programom bomo pričevali o lepoti
in pomenu materinske in očetovske
ljubezni, poslanstvu starih staršev
ter se zavzeli za srečno otroštvo
naših otrok. Lepo vabljene družine,
stari starši, botri, narodne noše ... Za
naše otroke gre! Po shodu bo v uršulinski cerkvi ob 18.30 sveta maša.
Več informacij na: 24kul.si.
Če je le mogoče, organizirajte prevoz
na dogodek (z avtobusom ali osebnimi vozili) in tako omogočite udeležbo
tudi tistim, ki nimajo svojega prevoza. Če je kdo pripravljen sodelovati
pri zbiranju za prevoz z avtobusom,
naj sporoči.

V primeru sprejema sprememb zakona bo prvo zbiranje podpisov predvidoma 8. marca 2015. Vabljeni k
pobudam in sodelovanju.

Sledita še dva večera:
četrtek, 12. marca, ob 20. uri,
mag. Helena Zevnik Rozman:
MED MINLJIVOSTJO IN UPANJEM (paliativna oskrba, evtanazija ...)
MLADI
v četrtek, 19. marca, ob 20. uri,
V petek mladinsko srečanje ob 20.
mag. Božo Rustja:
uri v Kamnjah.
SVOBODA GOVORA IN NESTRPNOST V
PRI PETEK IN SOBOTA
Zopet vabljeni, tudi veroučenci, da prejmete zakrament sprave. Vabljeni
k češčenju.

MEDIJIH – V SVETU IN PRI NAS.

Vabi Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina.
Pred nami je:
• torek, 10. 3., začetek priprave na krst v
Šturjah;

BOLNE IN STAREJŠE
• četrtek, petek, 12., 13. 3., prva sveta
Obisk kot običajno v petek dopolspoved za prvoobhajance;
dne v Črničah in v soboto dopoldne • petek, sobota, 13., 14. 2., papeževa
v Kamnjah po maši v Skriljah.
pobuda: »24 ur za Gospoda«, skupna
KRIŽEV POT
Vabljeni k molitvi, kjer
je križev pot pol ure
pred mašo. Danes, 1.
marca, ob 14.30 je
križev pot v Gojačah,
naslednjo nedeljo ob
14.30 na Ravnah.

dekanijska 24-urna veriga češčenja v
Vipavskem Križu;

• četrtek, 19. 3., sv. Jožef, teden družine;
• nedelja, 22. 3., praznovanje
sv. Jožefa, spoved in celodnevno
češčenje v Kamnjah.

***
Molitev ob izbiri novega ŽPS

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
»Pojdite tudi vi v moj vinograd.«
Daj nam duha modrosti, da se bomo
velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane župnijskega pastoV četrtek ob
ralnega sveta, ki bodo v našem imenu
20. uri vabljeni
in z našo pomočjo sodelovali z duhovna monodramo
dramskega igralca niki v dušnem pastirstvu ter pri uresniGregorja Čušina čevanju smernic vseslovenske sinode.
PETI EVANGELIJ. To te prosimo po priprošnji Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta in
Zelo osebno in pomenljiva duhovna
blaženih drinskih mučenk.
hrana za letošnji postni čas. Lepo
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
vabljeni!
tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
POSTNI VEČERI 2015
V dvorani srednje šole
Vena Pilona v Ajdovščini

