Bogoslužje:
ponedeljek, 8. 2.,

peta nedelja med letom

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo,
p. n. Kamnje

GOJAČE ob 18.00
za †† Podgornik,
p. n. Gojače 3a

torek, 9. 2.,
Apolonija (Polona),
devica in mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Friderika Lozarja,
p. n. Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Koron in Valič,
p. n. Črniče 4

++ sreda, 10. 2.,

KAMNJE ob 19.00 pepeljenje
za †† Rovtar in Mermolja,
Skrilje 2b

ČRNIČE ob 18.00 pepeljenje
za †† starše Kerševan,
p. n. Črniče 89
za birmance in njihove družine

Jožeﬁna Bakhita,
sužnja,
Prešernov dan

PEPELNICA,
Sholastika,
redovnica

četrtek, 11. 2.,
Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

+ petek, 12. 2.,
Evlalija,
mučenka

sobota, 13. 2.,
Kristina Spoletska,
vdova

nedelja, 14. 2.,
PRVA POSTNA
NEDELJA
Valentin (Zdravko),
duhovnik in mučenec

KAMNJE ob 18.30
za † Ivana Rustja,
Kamnje 55

ČRNIČE ob 18.00
za †† Marto in Antona Lična,
p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 8.00
za †† Antonijo in Jožefa
Čermelj, Vrtovin 69

ČRNIČE ob 18.00
za † Poldko Ušaj,
p. n. darovalca

RAVNE ob 18.00
za †† Gravner,
p. n. Ravne 9a

v Skriljah ni svete maše

VRTOVIN ob 7.30
v zahvalo, po namenu
ČRNIČE ob 9.00
za vse žive in †† Pižent, p. n. Črniče 64
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za vse †† Rijavec in Čermelj, Kamnje 36
ob 14.00 križev pot na Svetega Pavla

 Za konec
SLOVNICA – Učitelj pri uri slovenskega jezika razlaga čase: »Če rečem 'Jaz sem bolan,' kateri čas je to?«
»Najlepši čas,« odvrne Janezek.
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Upornik ali prevodnik
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na
globoko in vrzite
mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso
noč smo se trudili,
pa nismo nič ujeli,
a na tvojo besedo
bom vrgel mreže.« In ko so to
storili, so zajeli
veliko množino
rib, tako da so se
jim mreže začele
trgati. Pomignili
so tovarišem v
drugem čolnu,
naj jim pridejo
pomagat. Prišli so
in napolnili oba
čolna, tako da sta
se skoraj potapljala. Ko je Simon
Peter to videl, je
padel Jezusu
pred noge in
rekel: »Pojdi od
mene, Gospod,
ker sem grešen
človek!«
Lk 5,4–8
Odlomki Božje besede
na prvo postno nedeljo:
1. berilo: 5Mz 26,4–10
2. berilo: Rim 10,8–13
evangelij: Lk 4,1–13

Mati Terezija bo v letošnjem jubilejnem letu razglašena
za svetnico. Nekoč je dejala: »Pogosto vidite napeljane
drobne in debele, stare in nove žice, drage in cenene
električne kable. Sami po sebi so nekoristni, in dokler tok
ne gre skoznje, ne bo luči. Ti in jaz sva žica. Bog je tok.
Imamo moč, da dopustimo toku pot skozi nas in postanemo proizvajalci luči sveta. Ali pa zavrnemo sodelovanje in
dovolimo, da se razširja tema.«
Ko so učenci doživeli čudežni ribolov, so verjetno občutili, kako je skoznje stekel nov, nepoznan tok. Prej se je
vsak izmed njih trudil, kot da je sam v središču, kot da je
vse odvisno od njega in od sreče. Potem so odkrili, da je
vsak pomemben na drugačen način. Ribiška mreža je v
začetku krščanstva predstavljala nebeško kraljestvo. Tam
bo vsak zelo pomemben, vendar le v navezavi z drugimi.
Odnosi so naenkrat postali pomembnejši od volje in spoznanja. Ko kristjan to doživi, lahko sprejme klic in gre na
pot. Začne se pot spoznavanja resničnega Boga.
»Vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli.« Kar nekaj
praznih mrež je potrebnih v življenju. Ob njih lahko postaneš razočaran ali utrjen, zagrenjen ali ponižen. Simon
je postal ponižen in pozneje utrjen – Peter, skala. Ponižen
ne postaneš tako, da se
trudiš sam biti ponižen,
temveč tako, da skozi sebe spustiš tok. V
življenju lahko postaneš
prevodnik ali upornik.
Bog nas vztrajno obiskuje na naši obali,
dopušča nenačrtovane
križe, da bi nas naredil
vedno bolj prevodne.

V sredo bova oba zaznamovana s
pepelom. Pepelnica ni najprej namenjena osebnim trdnim sklepom. Sam
zmoreš malo in ne prideš daleč. Pepel te spominja na to, kaj boš naredil
iz snovi svojega telesa. Boš sprejel
usmiljenje in dopustil, da te naredi
prevodnega? Brez izkušnje usmiljenja ostajamo žica, ki hoče še vedno
sama proizvajati tok. Vstopi letos v
post tako, da tvoja žica postane voljna. »Pomni, človek, da si prah in da
se v prah povrneš.« Dokler si sam,
ostaneš prah.
Šele potem sprejemaj trdne sklepe. Življenje samo ti jih bo pomagalo
izbrati, ne boš več sam gonilna sila
svojega spreobrnjenja. Odločitve,
odpovedi, miloščina in zvestoba bodo
postali stičišča in transformatorske
postaje. Postajal boš del mreže, saj le
mreža lahko prenese energijo naprej.
Bog ti v letu usmiljenja ne daje
novih mrež. Želi uporabiti tvoje. Če
pogosto ostanejo prazne, bodo lahko
toliko bolj voljne. Božje usmiljenje
pomeni, da Bog za ribolov nikoli ne
uporablja mrež, ki so popolne.
župnik

SMUČANJE
zaradi snežnih razmer in
slabe vremenske napovedi v ponedeljek odpade.
VEROUK
V torek, na pusta, ne bo verouka.
POGREB OTROKA
Umrla je Neja Feuče, enomesečna hči Tilna in Tadeje, Vrtovin 37a.
Pogreb bo v začetku tedna, dan še

ni potrjen. Mlado družino ob boleči
izgubi priporočam v molitev!
PEPELNICA
Začetek postnega
časa s spokornim
obredom pepeljenja. Ta bogoslužni
začetek je zelo pomemben. Vabljeni
k sveti maši in pepeljenju ob 18. ali 19. uri. Za birmance je udeležba obvezna, saj s
tem dejanjem simbolično stopate v
poglobljeno pripravo na birmo. Tudi
prvoobhajanci in drugi veroučenci
poskrbite za udeležbo.
ŽUPNIJSKI SVET
Člani ŽPS v Kamnjah se dobimo v
četrtek ob 20. uri.
MOŠKI
Se odpravljamo
v petek na pot
»v neznano« do
nedelje, gremo z
avtomobili. Dobimo se ob 16. uri v Potočah. Če bi
kdo lahko šel, naj sporoči, še vedno
se lahko pridruži.
MLADI
se v petek spet sami dobite v župnišču v Kamnjah ob 20. uri.
KRIŽEV POT
na prvo postno nedeljo lepo vabljeni k
skupnemu križevemu
potu na Svetega
Pavla. Sodelujete birmanci iz
obeh župnij skupaj z družinami, seveda ste povabljeni tudi vsi
drugi. Ker je križev pot lani zaradi

slabega vremena odpadel, je letos
na vrsti pot z gojaške strani. Zberemo se ob 14. uri pri lovski koči v
Gojačah. Pot ne bo dolga kot zadnjič,
gremo naravnost z zahodne smeri
proti cerkvi.
V župniji Kamnje tudi v letošnjem
postnem času ohranjamo navado,
20 minut pred tedensko sveto mašo
začnemo z molitvijo križevega pota.
V Črničah po dogovoru.

Če se na katerem domu nismo
dobili ali sem ga izpustil in želite
obisk, sporočite.
MEŽNARJI
Hvala vsem, ki skrbite za eno od
naših cerkva, kjer je redno bogoslužje. Prav je, da župljani obdržite
ali osvežite navado, da se jih enkrat
na leto spomnite vsaj s simboličnim
darom. Gre predvsem za moralno
podporo, da bodo vztrajali, saj to
potegne za seboj mnoge skrbi, ki se
ne vidijo. Na podružnicah ta skrb za
cerkev omogoča, da so tam še redne tedenske maše.

INFORMATIVNI DAN NA ŠGV
Osnovnošolce in njihove starše vabijo na Škofijski gimnaziji Vipava na
informativna dneva v petek, 12. februarja, ob 9. uri in ob 15. uri ter v Skrb za cerkev v Črničah: Od 8. do 21.
2. skrbijo za cerkev hišne št. 28–52a
soboto, 13. februarja, ob 9. uri.
***

VSEBINE ZA POSTNI ČAS
V cerkvi lahko vzamete
kartonček s spodbudo
Karitas: "40 dni brez
alkohola" in "poglobimo
petkov post". Sedem petkov v postu lahko preživimo skromno … Na kartončku je lepa
kratka molitev za postni čas.
Na Iskreni.net lahko spremljate
konkretno postno akcijo za zakonce.
Pridi.com je ponovno pripravil posnetke za post z začetkom, 10. februarja.
BLAGOSLOV DOMOV
Domove, ki so še ostali v Kamnjah,
in še nekatere, ki so izostali, bom
obiskal danes, v nedeljo, proti večeru, v ponedeljek in še druge dni po
dogovoru.
Lepo se zahvaljujem za zelo lepo izkušnjo, ki jo kot duhovnik doživljam
ob obiskovanju. Hvala za vsa srečanja, za vaše darove in čas, ko smo
lahko skupaj!

Iz Poslanice papeža Frančiška za postni čas 2016
Če »napuhnjeni«, »mogočni« in »bogati«, omenjeni v Marijini hvalnici, stopijo na
to pot, jih križani Gospod, ki je umrl
in vstal zanje, prav tako sprejme k
sebi in jim naklanja nezasluženo ljubezen. Edinole njegova ljubezen je
odgovor na hrepenenje po neskončni
sreči in ljubezni, za katerega zmotno
mislimo, da ga je lahko zadovoljiti z
maliki znanja, moči in bogastva. A če
nekdo vztrajno odklanja, da bi odprl
Kristusu, ki trka na vrata njegovega
srca v ubogih, napuhnjenih, bogatih
in mogočnih, je nevarno, da se bo na
koncu obsodil na večni prepad samote, ki je pekel, in padel vanj. Odločne
Abrahamove besede veljajo zanj in za
vse nas: »Imajo Mojzesa in preroke, te
naj poslušajo« (Lk 16,29). S takim pozornim poslušanjem se bomo najbolje
pripravili na praznovanje dokončne
zmage nad grehom in smrtjo vstalega
Ženina, ki želi očistiti svojo Zaročenko
v pričakovanju njegovega prihoda.

