Bogoslužje:
ponedeljek, 26. 2.,
Aleksander (Branko),
škof

KAMNJE ob 18.30
za zdravje,
Kamnje 33a

pol ure pred mašo križev pot

torek, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
spokornik

sreda, 28. 2.,
Roman,
opat

četrtek, 1. 3.,
Albin (Zorko)
škof

prvi petek, 2. 3.,
Neža Praška,
opatinja

prva sobota, 3. 3.,

VRTOVIN ob 8.00 križev pot
za †† Marijo in Alberta
Kosovela, Vrtovin 17

SKRILJE ob 18.30
za †† Antona in starše
Čermelj, Skrilje 7
od 18.10 spoved in križev pot
KAMNJE ob 18.30
za †† Marijo in Leopolda
Gerželja, Kamnje 45
od 18.10 spoved in križev pot,
po maši češčenje
VRTOVIN ob 8.00 križev pot
po namenu, Vrtovin 71b
od 7.30 spoved, po maši
češčenje

nedelja, 4. 3.,
TRETJA POSTNA
NEDELJA,
Kazimir,
kraljevič

ČRNIČE ob 18.30
za † Bogdana Žigona, 8. dan
za družine birmancev
veroučna maša;
g. Robert Friškovec
MALOVŠE ob 17.00
za vse †† Cigoj,
p. n. Črniče 70a
V Črničah molitvena skupina:
ob 17.30 križev pot
RAVNE ob 17.00
po namenu
V ČRNIČAH ADORACIJA od 20.00 do 21.00

ČRNIČE ob 17.30
za † Kazimirja Bavca
in njegove †† starše

v Skriljah ni svete maše in češčenja ČRNIČE ob 17.30

Anzelm Furlanski;
opat

druga postna nedelja

GOJAČE ob 17.00
za †† Janka Peršiča,
p. n. Gojače 5

za vse †† Valič,
p. n. Črniče 4
SKRILJE ob 7.30 20 minut pred mašo križev pot
za † Danila Štora, Skrilje 76
ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja, p. n. Gojače 36
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 20 minut pred mašo križev pot
za žive in †† Bajc in Lozar, Vrtovin 25a
ob 14.30 križev pot v Malovšah
ob 14.30 dekanijski križev pot na Gradišče pri Vipavi
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Pusti, da te življenje naredi sijočega
Pred tremi leti sem v duhovni misli predlagal, da postaviš svoj križ
na svetlobo. Vsak ima svoj križ. Težak je, ker ga nisi sam izbral. Težak
je, ker ti je dan in ni pričakovan. Toda v postu se je treba s križem
odpraviti na pot. Kam? Na goro. Tam bo križ postavljen »na svetlo«.
Letos ti predlagam, da križ tudi tebe spremeni.
Križa se ne da razumeti niti osmisliti. Trpljenje je mogoče le postaviti
pod luč. Niti Abraham niti mnogi drugi ga niso razumeli. Toda verjeli
so Bogu in šli na pot. Na goro. Tudi Jezus.
Zakaj tako pogosto, ko te doleti trpljenje, pomisliš, da si morda kaznovan? Da bi morda lahko šlo drugače, če … Zakaj mučiš sebe, saj
križ ni temu namenjen. Ko te doleti, pojdi skupaj z njim na goro.
Marsikdaj gremo v postna premagovanja s pričakovanjem, da bomo
pobirali sadove. Da bomo morda vsaj malo rešeni nekaterih navad ali
nadlog. Morda celo upamo, da nas bodo, potem ko bomo bolj pridni,
nebesa nagradila. Tak post nas bo na koncu razočaral. Spet bomo
tarnali, da nam ni uspelo, kar smo si zadali. Post je namenjen spreobrnjenju in ne spremembi. Spreobrnjenje ni uspeh.
Sedaj slutiš, zakaj gora, zakaj luč? Še veruješ, da je tudi tebi namenjena ta luč? Pojdi v postu na pot in ne boj se, da bo Bog kakor od
Abrahama od tebe zahteval nekaj groznega. Ne bo te preizkušal čez
mero. Dal ti bo, da boš svoj križ potem videl drugače. Pa ne le to. Tudi
tebe samega bo naredil svetlega, lepega, »zagotovljenega«.
V vseh nas tli greh, tudi če ga lepo pobarvamo. Človek bi rad postal
»več kot drugi«. Ko se začneš odrekati, odkriješ: želim biti lep, močan,
uspešen. Ko že misliš, da to premagal, se težnje pojavijo v drugi prefinjeni obliki. Jezus se na gori ni sam spremenil,
ampak je bil spremenjen. To je bistvo. In zato
ta dogodek stoji na začetku posta. Te svetlobe ni dosegel s potopitvijo vase, kakor
Mr 9,2–4
pri jogah in mnogih zapeljivih sodobnih
duhovnih tehnikah. Bolj ko si v stiski, bolj
je nevarno, da te take ponudbe zapeljejo
in čez nekaj let pustijo na tleh.
Ljubezen je tista, ki te edina spreoOdlomki Božje besede
brne. Edina naredi tvoje življenje,
na 3. postno nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 20,1–17
tvoje telo in tvoje čustvovanje si2. berilo: 1 Kor 1,22–25
joče
in preobraženo. Da bi pa lahko
evangelij: Jn 2,13–25
Tisti čas je
Jezus vzel
Petra, Jakoba
in Janeza in
jih same zase
peljal na
visoko goro.
Vpričo njih
se je spremenil. 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.«

zares ljubil, te mora najprej ljubiti nekdo
drug. Zato se je na gori zaslišal Očetov
glas: »Ta je moj ljubljeni sin.« V moči te
Očetove besede tudi ti zmoreš.
Povsem normalno je, da skrbimo za svojo
lepoto. Zunanja urejenost je pogosto odraz notranje urejenosti. Še posebej ženskam je Bog dal dar, da skrbite za lepoto,
za tisto »nekaj več« v tem materialnem
življenju. Nekaj povsem drugega pa je
navezanost na lastno podobo. Zunanjo in
tudi vrednostno podobo pred drugimi. Terapevti danes poznajo celo odvisnost od
make up-a, od več ur porabljenega časa
za ureditev obraza. Kemija poskrbi za vse.
Pege in mozolji, kakor da ne bi smeli več
obstajati, ker ti jemljejo vrednost.
Križ te rešuje te sužnosti. Pusti, da te življenje preoblikuje. Pusti, da te pelje preko
gore in še enkrat v dolino. Dovoli, da te
spremeni tisto, kar si nisi sam izbral.
župnik

POSTNI ČAS
Postni čas naj ne bo
enak drugim časom.
Preveri sebe! Poskrbimo za več odpovedi
hrani, televiziji in internetu, za več poglobljene molitve, bogoslužja in duhovnega branja.
Post bi se lahko poznal tudi pri obisku
otrok pri tedenskih svetih mašah.
Lahko bi se poznalo pri sodelovanju
strežnikov tudi med tednom.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Zopet vabljeni, tudi veroučenci, da prejmete zakrament sprave.
Vabljeni k češčenju.
BOLNE IN STAREJŠE
obiskujem v petek dopoldne.

POSTNA AKCIJA ZA VEROUČENCE
Otroci vabljeni k postni
akciji! Majhne odpovedi
namenite za naši posvojenki: Birthukan (Črniče) in Penlop (Kamnje).
Zbiramo denar, ki ga
date v vazo v veroučni
učilnici. Za Penlop bomo
nakazali polletno položnico za 72 €.
Na spletni strani in v učilnici si lahko
preberete pismo misijonarja br. Camilla iz Ndole.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v torek v Črničah ob 18.30.
OBISK ROBERTA FRIŠKOVCA
Birmanci, ta teden
nimate rednega verouka, ampak v torek ob 18.30 obvezno skupno srečanje
z Robertom Friškovcem,
zaporniškim
duhovnikom. Ob 18.30 sveta maša v Črničah, h kateri ste povabljeni tudi starši
in botri. Takoj po maši srečanje v učilnici
v Črničah. Tudi na tem srečanju se lahko
pridružite botri in starši, ki želite.
STREŽNIKI
Do nedelje, 4. marca moramo oddati
število tekmovalcev za škofijsko srečanje 17. marca v Vipavi. Tekmovali
bomo v kvizu, nogometu in drugih spretnostih. Potrudite se za udeležbo in sporočite ta teden.
MLADINSKO SREČANJE
Mladi, vabljeni na srečanje vsak 1. in
3. petek v mesecu. Ta petek se dobite sami ob 20. uri v župnijski kuhinji
v Kamnjah. Imate ogrevanje za letošnji
oratorij. Letos bomo odkrivali Slovenca
Friderika Barago med Indijanci. Naslov:
»Eno je potrebno.«

DUHOVNI VIKEND ZA MLADE
Vabljeni mladi od 18. do 30. leta, ki
vam ni vseeno, kam gre vaše življenje.
Na Sveti Gori, dom duhovnosti Tau.
Zelo dober program, gre na globoko!
Začetek v petek, 2. 3., ob 18. uri. Več
na spletu. Prijavi se na nabesedo@
gmail.com.
TIŠINA PRI BOGOSLUŽJU
Na srečanju izrednih delivcev
obhajila v Vipavi je bil posebej
izpostavljen pomen tišine pri
bogoslužju.
Z letošnjim postom bomo pri delavniških mašah po evangeliju namenili nekaj trenutkov tišine, se usedli in pustili, da Božja beseda kratko odmeva.
Prav tako naj bo med delavniškimi in
nedeljskimi mašami med obhajilom
(na začetku ali na koncu) poleg petja
nekaj trenutkov tišine. Oboje je zelo
pomembno: petje in tišina. Čas, ko
se med mašo »nič ne dogaja«, nikakor ni »pavza, ker je zmanjkalo programa«. Ta čas je lahko zelo poln, če
se učimo, da smo med mašo vedno »v
stiku«.
Vabljeni, da na spletni strani preberete ali prisluhnite svežim in preprostim
katehezam papeža Frančiška o
sveti maši.
NAMEN SVETE MAŠE
bo tudi v Kamnjah odslej izrečen na
začetku svete maše in ne med evharistično molitvijo.
ŽUPNIJSKO
ROMANJE
po poteh sv. matere Terezije konec aprila: prijavljenih nas je 17. Upajmo, da vendarle
napolnimo avtobus, zato se prijavite
čim prej, da lahko načrtujemo. Program lahko preberete na spletni strani.

BRALCI
Na voljo je nov razpored bralcev v Črničah. Seznama za obe župniji sta na spletni
strani.
SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
Na oglasni deski je izobešen nov seznam
za krašenje cerkve po že ustaljenem redu.
Tako so na vrsti hišne št. 1–8, in sicer od
5. 3. do 18. 3.,
za VELIKO NOČ pa okrasijo cerkev Ravne
(ker je povezna z birmo, najbolje skupaj z
birmanci).
POSTNI VEČERI
četrtek, 8. marca,
Matjaž Črnivec, Srce reformacije;
četrtek, 15. marca:
p. Tomaž Mikuš DJ, Zastojnskost in
brezpogojnost odpuščanja
četrtek, 22. marca,
Goreči škof, dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku in pogovor z režiserjem Davidom Sipošom.
Vsi večeri ob 20. uri v dvorani srednje
šole v Ajdovščini.
POSTNA PREDAVANJA V DORNBERKU
Sobota, 3. marca,
dr. Christian Gostečnik: Izzivi starševstva pri najstnikih;
četrtek, 8. marca,
p. Marjan Čuk: Kako se pogovarja
moški in kako ženska?
četrtek, 22. marca,
dr. Andreja Poljanec: Zakaj se bojimo sočutnega starševstva?
Vsi večeri ob 19.30 v kapeli župnijske
cerkve.

