Bogoslužje:
ponedeljek, 6. 3.,
Marcijan,
mučenec

torek, 7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki

SKRILJE ob 16.00
ČRNIČE ob 18.00,
pogrebna za † Marijo Rustja, za † Danila Kosovela,
Skrilje 45
p. n. Črniče 63

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

SKRILJE ob 8.00 (k. pot 7.40)
za †† Frančiško in Franca
Rustja, Skrilje 88

četrtek, 9. 3.,

KAMNJE ob 18.30 (k. pot 18.10) ČRNIČE ob 18.00
za † Valerijo in Antona
po namenu
Vodopivca, Kamnje 10

Frančiška Rimska,
redovnica

+petek, 10. 3.,
40 mučencev iz Armenije

sobota, 11. 3.,
Benedikt,
škof

VRTOVIN ob 18.30
RAVNE ob 18.00
za † Franca in Frančiško
po namenu
Kandus, Vrtovin 71d
veroučna maša (križev pot 18.10)
SKRILJE ob 7.30
v zahvalo za vztrajnost,
p. n. Skrilje

Alojzij Orione,
duhovnik
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MALOVŠE ob 18.00
za †† Emo, Franca in Verico
Čermelj, p. n. Gojače 36

ČRNIČE ob 18.00
v čast Materi Božji za pomoč
in tolažbo, p. n. dar.

na Barbani: za blagoslov v družinah birmancev

nedelja, 12. 3.,
DRUGA
POSTNA
NEDELJA,

prva postna nedelja

KAMNJE ob 18.30 (k. pot 18.10) GOJAČE ob 18.00
za †† Dorico in Slavico
za †† Štefana, Jožefa in
Cigoj, p. n. Gojače 8
Ivano Kompara, p. n. Italija

VRTOVIN ob 7.30 (križev pot 7.10)
v čast Materi Božji za življenje, p. n. Vrtovin
ČRNIČE ob 9.00
za † Lidijo Fišer, p. n. Črniče 41
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 (križev pot 10.10)
za † Branka Rupnika, Potoče 17, 1. obl.
Križev pot na Svetega Pavla ob 14.00.

Trgovska vera
Greh je bil namreč na svetu,
preden je nastopíla postava.
In čeprav se
greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od
Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad
tistimi, ki se
niso pregrešili
podobno kakor
Adam. On pa je
podoba njega,
ki je imel priti.
Vendar pa z milostnim darom
ni tako kakor
s prestopkom.
Če so namreč
zaradi prestopka enega umrli
mnogi, sta se
v veliko večji
meri razlila na
mnoge Božja
milost in dar,
in to po milosti
enega človeka,
Jezusa Kristusa.
(Rim 5,13–15)

 Za konec
KAKO VEŠ – »Veš kaj, tega mi je počasi dovolj. Včeraj si bil že drugič ta mesec popolnoma pijan.«
»Draga, to pa ni res, no! Kako veš, da sem bil?« »Ja, objemal si tuš in mu govoril, naj neha jokati.«
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

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

Hudič se je »odtrgal« od ljubezni z Bogom zaradi trgovskega
odnosa do njega. Zato je na isti način zapeljal človeka. Posledica greha je, da imamo ljudje hočeš–nočeš do Boga trgovski
odnos. Kaj to pomeni? Pomeni, da si hočemo ljubezen zaslužiti.
Nekoč sem poslušal sodnico, ki je dejala: »Pri večini sporov
zaradi dediščine ne gre toliko za samo imetje. Pri tožbah se
otroci lahko niti ne zavedajo, da želijo s tem pravzaprav pokazati, da so imeli starši tudi njih tako radi kot njihove brate in
sestre.« Kupovanje ljubezni tudi danes povzroča veliko trpljenja, razbite odnose in skeleče rane.
Zato satan tudi Jezusa zapeljuje na podoben način. V igri ni le
hrana, imetje, slava, oblast … V igri je njegov sinovski odnos z
Očetom. Samo tega se padli angel res boji. Trgovski odnos nas
je odtrgal od večnega življenja; znašli smo se v »goli naravi«
in zato v smrti. Sovraštvo zaradi dediščine je sovraštvo zaradi
ljubezni. Tako lažje razumemo, da se je greh pojavil prav kot
odgovor na zastonjsko ljubezen.
»Poberi se, satan, kajti pisano je: 'Gospoda, svojega Boga,
moli in njemu samemu služi!'« je Jezusov zadnji odgovor hudiču. Postni čas naj bi nas spet zbližal v svobodni odnos z Bogom.
V odnos, v katerem Bogu ne služimo več zato, da bi si zaslužili.
Postni čas je namenjen temu, da nas reši
iskanja zaslužene dediščine. Zato nikar ne
delaj postnih vaj najprej zato, da bi nekaj
dosegel.
Če Božja ljubezen ne bi bila zastonj,
bi bilo veliko več ljudi vernih. Veliko kristjanov je »z rezervo« vernih, ker so bili
vzgojeni ali pa so sami sprejeli življenje
z Bogom in Cerkvijo v trgovski miselnosti. Veliko kristjanov je vernih, vendar ne
čutijo veselja, da bi to življenje oznanjali
tudi drugim. To je vera zase, ljubezen za
dediščino.

Edini, ki kot človek lahko živi ne-trgovski odnos z Bogom, je Jezus Kristus. Nihče drug! Vera zato ni kar koli.
Vera za tistega, ki je krščen, pomeni,
da zares sprejmeš Jezusa. Brez njega
Bog zate nikoli ne bo postal Oče. Služiti
»njemu samemu« bo hočeš–nočeš pomenilo »zaslužiti si«.
»Če si Božji sin …« je torej bistveno
satanovo vprašanje. Kako lepo bo, ko
se bomo v družinah spet brez sramu
upali osebno pogovarjati o Jezusu in ne
le o splošnih »verskih zadevah«, ne le
o tem, kaj je treba narediti in česa ne.
Predvsem zaradi »zaslužiti si« mladi in
odrasli zapuščajo vero in Cerkev. Zato
ni čudno, da je hudič Jezusa napadel
prav s to taktiko. Vedno vžge, če nisi
sin ali hči.
župnik

VEROUK
je spet reden. V torek zaradi pogreba samo za 7. in 8. razred (za 3., 5.
in 6. odpade), 8. razred začnemo ob
14.45, pridite brez knjig, samo priprava na Oglej.
V sredo odpade verouk za 9. razred.
VEROUČNA MAŠA
bo v petek Vrtovinu.
Otroci in družine, vabljeni h otroškemu križevemu potu ob 18.10.
MLADI
Dobimo se na srečanju kot običajno v
petek ob 20. uri.
KRIŽEV POT
Vabljeni k skupni molitvi križevega
pota pred svetimi mašami v Kamnjah, Skriljah in Vrtovinu vsaj 20
minut pred mašo, tudi v Gojačah med
tednom pol ure pred mašo.

KRIŽEV POT NA SVETEGA PAVLA
V nedeljo se zberemo ob 14. uri na
parkirišču pri pokopališču v Malovšah, na vrsti je križev pot z zahodne
smeri. Mladi iz Malovš vabljeni, da
poskrbite za označbo postaj. Prvi del
poti bomo hodili po
novi cesti. Križev pot
bomo poleg osebnih
namenov skupaj namenili za vse preizkušane družine v naših
dveh župnijah.
ROMANJE V OGLEJ

V soboto z družinami birmancev
romamo v Oglej.
Avtobusa
začneta pobirati ob
8.30 pri OŠ Dobravlje in naprej
po vaseh proti Črničam. Cena bo, kot
smo se dogovorili, znana ob točnem
številu, sedaj nas je 116 in bo skupaj z ladjico na Barbano okoli 13 € na
osebo. Malica bo iz nahrbtnika. Sveto
mašo bomo obhajali na Barbani. Vračamo se do pribl. 16. ure. To je romanje h koreninam naše vere. V oglejski
krstilnici bomo imeli krajšo katehezo
in obnovitev krstnih obljub s prošnjo
za dobro pripravo na birmo.
DAN KRSTA
Škofje so nam v pismu za
letošnji post dali konkreten predlog, da se pozanimamo, na kateri dan smo
bili krščeni in si to zapomnimo. Z veseljem vam bom sporočil ta dan, če mi pišete po e-pošti
ali osebno (za krščene v naših dveh
župnijah).

ROMARSKI POHOD
Jakobčki vabijo v soboto na postni
romarski pohod iz Skrilj v Ozeljan.
Začetek s sveto mašo v Skriljah ob
7.30, nato na pot preko Svetega Pavla k sv. Jakobu v Ozeljan.
POSTNA
AKCIJA MLADIH
Mladi vabljeni k postni
akciji
#Resničnost
je lepša, »40 ur brez
telefona«.
POSTNE DUHOVNE VAJE
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
»Tvoj Oče, ki vidi na skrivnem« od
28. februarja do 18. aprila, voditelj
br. Jakob v Vipavskem Križu, informacije na 068 644 989; br.jakob.kun-

sic@gmail.com

DELI JEZUSA
Prek spleta lahko prejemate preko sodobnih medijev pripravljeno
vsakdanjo duhovno spodbudo v postnem času.
SREČANJE ZA ŽENSKE
Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji v Tednu družine 25.
3. vabljene na srečanje, tokrat
samo za ženske vsakega stanu, v
Kamnjah ob 18. uri. Med vami bo
gostja Anja Kastelic, Primorka, čeprav mlada, že z veliko življenjskimi
izkušnjami.
VELIKONOČNO ROMANJE NA ČEŠKO
Zaradi ovir pri rezervacijah prenočišč se je letos zelo zavleklo pri
objavi programa našega velikonočnega romanja od 27. do 30. aprila.
Naslednjo nedeljo bo predvidoma
znana cena in bomo lahko začeli
zbirati prijave.

Iz jutranjih nagovorov
papeža Frančiška

Hoditi za
križanim Kristusom
Na začetku postnega
časa glasno odmeva povabilo k spreobrnjenju.
Današnja
liturgija
to
spodbudo umešča v tri stvarnosti. To
so človek, Bog in pot.
Stvarnost človeka je izbrati med dobrim in zlim. Bog nas je ustvaril svobodne, zato je izbira naša. Vendar pa
nas Bog ne pusti samih, pot dobrega
nam nakazuje z zapovedmi.
Druga je stvarnost Boga. Le-to je
bilo težko razumeti tudi učencem, saj
gre za pot Jezusovega križa. Bog je
namreč prevzel vso človeško stvarnost, razen greha. Boga brez Kristusa
ni. Bog brez Kristusa, torej nekakšen
breztelesen bog, je neresničen bog.
Stvarnost Boga je Bog, ki je za nas
postal Kristus. Da bi nas zveličal. (...)
Dialog med agnostikom in vernikom,
o katerem piše neki francoski pisatelj
iz prejšnjega stoletja: Agnostik dobre volje je spraševal vernika: »Toda
kako lahko … zame je problem, kako
je Kristus lahko Bog: tega ne morem
razumeti. Kako je Kristus Bog?« Vernik mu je odgovoril: »Zame to ni problem. Problem bi bil, če Bog ne bi postal Kristus.«
To je Božja stvarnost: Bog, ki je postal Kristus, Bog, ki je postal meso,
in to je temelj del usmiljenja. Rane
naših bratov so Kristusove rane, so
Božje rane, kajti Bog je postal Kristus.
To je torej druga stvarnost, brez katere ne moremo živeti postnega časa.
Spreobrniti se moramo h konkretnemu Bogu, ki je postal Kristus, ne k nekemu abstraktnemu bogu.

