Bogoslužje:
ponedeljek, 15. 2.,
Klavdij,
redovnik

torek, 16. 2.,
Julijana Koprska,
mučenka

sreda, 17. 2.,
Silvin,
škof

četrtek, 18. 2.,
Frančišek Regis Klet,
duhovnik, mučenec

+ petek, 19. 2.,
Konrad iz Piacenze,
spokornik

sobota, 20. 2.,
Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

nedelja, 21. 2.,
DRUGA POSTNA
NEDELJA
Irena Rimska (Mira),
devica

prva postna nedelja

GOJAČE ob 18.00
za †† Stanka in Drago Pirjevec in †† Cigoj,
Gojače 17
VRTOVIN ob 18.30
križev pot

ČRNIČE ob 18.00
za † Vilmo Brankovič,
p. n. Škrlove družine, Osek

SKRILJE ob 18.30
križev pot

MALOVŠE ob 18.00
po namenu

KAMNJE ob 18.30
križev pot

ČRNIČE ob 18.00
za †† Evgenijo in Leopoldo
Lojk, p. n. Črniče 25

VRTOVIN ob 18.30
za Božjo pomoč in tolažbo,
Vrtovin 37a, p. n. darovalca

RAVNE ob 18.00
na čast Lurški Materi Božji
za zdravje, Ravne 3

SKRILJE ob 7.30
za † Merico Možina,
Skrilje 83, 8. dan

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

KAMNJE ob 7.30
za †† starše in † Stanislava Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za †† Radota, Štefana in †† Hvalič, p. n. Črniče 1b
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Jožefo Krkoč, Potoče 40, 1. obletna
ob 15.00 križev pot v Malovšah

 Za konec
TEHTNICA – V šoli imajo sistematski pregled. Janezek se zelo boji in komaj ga spravijo na tehtnico.
Potem olajšano vzklikne: »Pa saj to sploh ne boli! Le zakaj moja mama vedno zakriči, ko stopi nanjo?«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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Oh ta volja!
Tisti čas se je
Jezus vrnil od Jordana poln Svetega
Duha in Duh ga je
vodil štirideset dni
po puščavi, hudič
pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel.
In ko so ti dnevi
minili, je postal
lačen. Hudič mu je
rekel: »Če si Božji
Sin, reci temu
kamnu, naj postane kruh.« Jezus
mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek
ne živi samo od
kruha.« Nato ga je
hudič povedel gor,
mu v hipu pokazal vsa kraljestva
sveta in mu rekel:
»Tebi bom dal vso
to oblast in njihovo slavo, kajti
meni je izročena
in lahko jo dam,
komur hočem. Če
torej predme padeš in me moliš,
bo vsa tvoja.«
Lk 4,1–7
Odlomki Božje besede
na drugo postno nedeljo:
1. berilo: 1Mz15,5–12.17–18
2. berilo: Flp 3,17 – 4,1
evangelij: Lk 9,28–36

Mati Terezija iz Kalkute je bila nekoč ob ženi, ki je umirala
za rakom. »Ko vidim ljudi trpeti, se počutim tako nemočno,« je dejala, »edina pot, ki jo najdem, je, da rečem, 'Bog
te ljubi'.« Ob ženi so stali njeni otroci. »Nisem vedela, kaj
je bil večji smrtni boj: agonija, da zapušča otroke, ali agonija njenega telesa.« Ženi je rekla: »To je znamenje, da ste
se tako približali Jezusu in križu, da lahko deli svoje trpljenje
z vašim, lahko vas poljubi.« Umirajoča je sklenila roke in rekla: »Mati, prosim, recite Jezusu, naj me neha poljubljati.«
Kristus sam je doživljal agonijo in on sam je prosil Očeta, naj ga »neha poljubljati«, če je mogoče, vendar naj se
zgodi Očetova volja. Jezus se je odpovedal svoji volji. Za
naš način razmišljanja se zdi, da je odpoved svoji volji prikrajšanje, zaviranje ustvarjalnosti, nedejavnost, omejitev
samega sebe … Odpovedal se je svoji volji, vendar je ostal
v tesnem odnosu z Očetom. Mi se tudi poskušamo odpovedovati svoji volji, vendar pri tem velikokrat ne ostanemo
v odnosu z njim.
Jezus je doživljal skušnjave. Torej ni nič nenavadno, da jih
doživljamo tudi mi. Skušnjava in puščava je del življenja in
del Božjega načrta. Kako drugače pa je, ko veš, da te tja
nekdo pošilja, da je nekdo za tabo in
vate verjame. Skušnjavec se je trudil
samo za eno: da bi Jezus začel delati
s svojo voljo. Kot Bog bi lahko uporabil to voljo in naredil svet boljši.
To je tudi naša zgrešena predstava Boga in na to predstavo hudič
igra tudi danes, ko nas želi spraviti ob vero. Poigrava se z
našimi ranjenimi odnosi,
uporablja naša boleča in
nihajoča čustva, rane, ki

nam jih je zadalo življenje. Obtežuje
jih z dodatno »pezo« in nam prebuja občutek: »Nima smisla, ni vredno,
slab si in pretežko bo zate …« Zelo rad
prebuja v nas krivdo. Z njo nas obteži in usmeri našo pozornost le v našo
voljo. Boji pa se, da bi v naše rane
začeli sprejemati Božje usmiljenje. Ta
težka občutja potem zelo rad preoblikuje in razširi v jezo na nadrejene, na
inštitucije, naše najbližje, sosede …
Ker nam hudič tako zelo zavida, da
imamo svobodno voljo, uživa v tem,
da jo uporabimo kot moč. Zato je skušnjava v tem, da bi svojo voljo postavili
v središče. Zato postni čas, v katerem
za temelj vzamemo »treniranje« svoje
volje, ne bo rodil kaj prida trajnih sadov. Morda nekaj malega zadovoljstva,
a z voljo bomo imeli večne težave.
Sveto leto želi ozdraviti prav to ranjeno človekovo voljo. Človek je žejen ljubezni in le ljubezen ga lahko
ozdravi. Kristus po puščavi ni naredil
»boljšega sveta«, odprl pa je nov dotok Očetove ljubezni. Valentinova nedelja je prva postna nedelja. Človek
se igra z ljubeznijo in je potem ranjen.
Gospod pa je to ranjenost naredil za
pot, da bomo spet našli tako iskano
ljubezen, ki je neizmerno več kot valentinova.
župnik

če bo potrebno, pokličite g. Joška
Tomažiča, 041 636 260.
KRIŽEV POT
Zaradi zelo slabe
napovedi danes popoldne žal spet odpade
križev pot na Svetega Pavla. Družine
birmancev pa se vseeno dobimo
ob 14. uri v kamenjski župnijski
cerkvi. Najprej bo križev pot, potem
pa druženje ob filmu v dvorani,
vabljeni vsi, še posebej očetje. Tudi
drugi se lahko pridružite.
Križev pot je tudi v črniški župnijski
cerkvi ob 15. uri, prihodnjo nedeljo
je križev pot v Malovšah. Med tednom, ko ni svete maše, vabljeni tudi
sami k molitvi križevega pota.
ROMARSKI POHOD
Jakobčki vabijo na 5. postni romarski pohod iz Skrilj v Ozeljan, v soboto, 20. februarja. Zbiranje od 7.
ure v dvorcu Favetti v Skriljah, ob
7.30 sveta maša, nato na pot skozi Kamnje, Vrtovin, mimo rimskega
vodnega stolpa k sv. Pavlu nad
Vrtovinom, kjer bo krajši kulturni
program, prepevali bodo Jakobčki
izpod Pohorja. Naprej preko Tabora
k sv. Jakobu v Ozeljan. Sklep med
16. in 17. uro, za prevoz v Skrilje
bo poskrbljeno.

VEROUK
V tem tednu so počitnice,
zato ni rednega verouka.

KVATRE
Prihodnja nedelja je kvatrna, miloščina
je namenjena za potrebe škofije.

MLADI
se vseeno dobimo v petek ob 20. uri
na sproščenem srečanju.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu otroka † Neje Feuče
iz Vrtovina ste namesto cvetja
darovali 556 € za vrtovinsko cerkev
(vhodna vrata). Hvala domačim in
vsem darovalcem!

NADOMEŠČANJE
Do petka zvečer sem na oddihu;

SKRB ZA LEPOTO CERKVA
Hvala vsem, ki
poskrbite za čiščenje
cerkve in krašenje,
ko pridete na vrsto.
Nekateri sprašujete,
zakaj v tem času v
cerkvi ni cvetja. V
postu bogoslužna navodila predpisujejo, naj ne bo krašenja s cvetjem,
da tako pride do izraza »golota in
praznota« prostora. Lepo pa je, če so
tam kakšni postni simboli, temno trnje, kamni, druga znamenja. Izjeme
so prazniki (npr. oznanjenje, sveti
Jožef, župnijski zavetnik, posebni
praznik). Takrat se cerkev okrasi tudi
s cvetjem, takrat namreč tudi barva
bogoslužnih oblačil ni vijolična in pri
maši v postu izjemoma molimo ali
pojemo slavo.
SKRB ZA ŽUPLJANE V BOLNIŠNICI
Ob minulem svetovnem
dnevu bolnikov objavljamo stik bolniških
duhovnikov, ki jih lahko
pokličete, ko nekdo od
vaših v bolnišnici želi
sveto obhajilo, lahko tudi spoved,
bolniško maziljenje. Duhovniki sicer
redno obiskujejo oddelke, vendar
ne morejo biti vedno pozorni do vsakega. Mnogi na posteljah preprosto
preslišijo duhovnikovo vprašanje ob
obisku. Če pa duhovnik ve, veliko
lažje pride do bolnika.
Za bolnišnico v Šempetru pokličete
Janeza Kavčiča 040 207 509, za ljubljanski klinični center pa bolniško
župnijo 041 613 378.

P O S T N I V E Č E R I 2016
v dvorani srednje šole Veno Pilon
v Ajdovščini
četrtek, 25. februarja, ob 20. uri:
teolog Boštjan Hari,
Zdravilna moč usmiljenja
četrtek, 3. marca ob 20. uri:
Alojzij Štefan,
Moj izgubljeni sin;
poklicani z usmiljenjem, poslani
za usmiljenje
četrtek, 10. marca ob 20. uri:
XVII. večer pod Čavnom,
duhovnik Stanko Sivec:
Skozi ogenj
Vabi: Klub krščanskih izobražencev
Ajdovščina v sodelovanju s Karitas in s
Civilno iniciativo Čaven.

Iz Poslanice papeža Frančiška za postni čas 2016

Zato sem izrazil upanje,
da »bi krščansko ljudstvo ob tem jubileju premišljevalo
o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Tako se bo prebudila naša
vest, ki je pogosto dremava pred
dramo revščine. Tako bomo vedno bolj vstopali v srce evangelija,
kjer so ubogi privilegiranci Božjega
usmiljenja«. Kajti v ubogih Kristusovo meso »spet postaja vidno kot
mučeno, ranjeno, bičano, shirano,
preganjano telo […], da bi ga mi
prepoznali, se ga dotaknili in mu
skrbno pomagali« (prav tam). To je
nezaslišana skrivnost brez primere, v kateri se trpljenje nedolžnega
Jagnjeta razteza v zgodovino, to je
zastonjska ljubezen gorečega grma,
pred katero lahko skupaj z Mojzesom snamemo sandale (prim. 2 Mz
3,5), še zlasti ko so ubogi prav naši
bratje ali sestre v Kristusu, ki trpijo
zaradi vere.

