Neža Praška,
redovnica

ponedeljek, 2. 3.,

KAMNJE ob 19.00
za †† Slokar,
Kamnje 15

GOJAČE ob 17.30
za †† Karolino in Jožefa
Čermelja, p. n. Gojače 8

torek, 3. 3.,
Marin in Asterij,
mučenca

VRTOVIN ob 19.00
za † Albino Kandus,
Vrtovin 57, 8. dan

ČRNIČE ob 17.30
za † Danila Kosovela,
p. n. Črniče 63

sreda, 4. 3.
Kazimir
poljski kraljevič

SKRILJE ob 19.00
za † Vido Rebek in † Stanka
Rustja, Skrilje 48

MALOVŠE ob 17.30
za † Danila Cigoja,
p. n. Malovše 37

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

KAMNJE ob 19.00
v zahvalo, Kamnje 6b

RAVNE ob 17.30
na čast Svetemu Duhu,
p. n. darovalca
v Črničah

+ prvi petek, 6. 3.,
Koleta,
redovnica

prva sobota, 7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki
kvatre
DRUGA
POSTNA
NEDELJA, 8. 3.,
Janez od Boga,
redovnik

17.20 srečanje strežnikov;
od 18.30 spoved in križev pot;
po maši češčenje

srečenje strežnikov 16.30 do 17.00
večerna adoracija od 20. do 21. ure

VRTOVIN ob 8.00
ČRNIČE ob 17.30
v čast Materi Božji za zdravje za †† Antona in Marto Ličen,
za vse družine, Vrtovin 58
p. n. Črniče 25
od 7.30 spoved in križev pot,
po maši češčenje

uro pred mašo češčenje in spoved

SKRILJE ob 7.30
za †† Lozar, Skrilje 56

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Ipavec,
Črniče 9

romarski pohod – jakobčki
(ni češčenja in spovedi)

VRTOVIN ob 7.30
za † Jelko Cigoj, p. n. Vesna, Italija
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Anastazijo in Edvarda Batiča, p. n. Črniče 81
KAMNJE ob 10.30
za †† Šperne, p. n. Potoče 21a

prva postna nedelja

1. marca 2020
št. 9/20

Ne ustraši se duhovnega boja
»Če si
Božji Sin,
reci, naj
ti kamni
postanejo
kruh.«
On pa je
odgovóril:
»Pisano
je: ›Človek ne
živi samo
od kruha,
ampak
od vsake
besede,
ki prihaja
iz Božjih
ust.‹«
(Mt 4,3–4)

V Gojačah: križev pot ob 14.30
Pred nami je:
• sobota, 14. 3., srečanje strežnikov v Vipavi;
• nedelja, 15. 3., začetek tedna družine; križev pot na Svetega Pavla;
• sobota, 21. 3., romanje in prva spoved za prvoobhajance;
• sobota, 21. 3., ženski in moški večer v Kamnjah, gosta Andrej in Verena Perko;
• nedelja, 22. 3., praznovanje sv. Jožefa in češčenje v Kamnjah;
• nedelja, 22.3., izbira članov ŽPS.

 Za konec
NAJSTNIK – Najstnik kupuje hlače in srajce. Ko pri blagajni plača, reče prodajalcu: »Povejte, a lahko
prinesem te stvari zamenjat, če bodo slučajno mojim staršem všeč.«
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 na
naslednjo
nedeljo:
1Mz, 12,1-4a
2 Tim 1,8b-10
Mt 17,1-9

Ko sem se vrnil iz Svete dežele, sem v cerkvi zagledal križ,
obložen s številnimi črepinjami. Zdel se mi je tako lep. Zakaj?
Iz vseh razbitih stvari v življenju lahko nastane lepota. To sem
letos na poseben način odkrival na poti stare in nove zaveze.
Razbite posode so moja in tvoja stara zaveza.
In ob reki Jordan sem gledal prav to. Tik pred izlivom v Mrtvo
morje, na najnižji točki zemeljske oble, je Jezus stopil v vodo,
v moj in tvoj krst. Sprejel je naše črepinje. Vstopil je v našo
izgubljeno preteklost. V vodo, ki po zakonitosti narave konča v
mrtvem morju, kjer je samo sol in konec življenja. Lahko se še
tako trudiš biti dober in brez greha, na koncu je smrt.
In od tam »ga je Duh odvedel v puščavo«. V gorato puščavo
zahodno od Jerihe. Tam se je začel boj. Kajti hudič je zaslutil,
da je ta čisto navadni in pravi človek, zapisan smrti, hkrati pravi
Božji Sin. Zaslutil je vstajenje telesa, se pravi naših črepinj.
Kar poskusi. Začni svoje čisto navadno vsakdanje življenje
živeti drugače, živeti v odnosu z Bogom, in kmalu bo sledil boj.
Ko pa boš sprejel le nekaj odpovedi in naredil nekaj vaj, da bi
izpopolnil, utrdil, »natreniral« … samega sebe, ne boš doživel
pravega duhovnega boja in skušnjav. Le človeška volja bo preizkušena, ti pa se za dolgo in v korenini ne boš spremenil.
Tako kot Kristus boš skušan tudi ti, ki
hodiš za njim. Od rajskega drevesa naprej
se hranimo, vendar v hrani ne vidimo več
odnosa z Bogom. Naša narava se želi nahraniti, da bi bila zadovoljena in neodvisna. Toda »človek ne živi samo od kruha«.
Živi iz pogovora, iz odnosa, iz besede … Od
česa živimo po družinah? Kaj srkamo vase
za hrano naših odnosov?
Potem pride skušnjava za voljo. Da bi
vse zmogli in odločali sami. Da ne bi bili
sinovi in hčere. In potem pride še tretja

najpomembnejša, skušnjava religije. Tudi to, da sem bil vzgojen,
da sem prejel zakramente, hodil
k maši … lahko začnem uporabljati
zase. Molim, nikogar ne ubijem, ne
kradem, izpolnjujem predpise, grem
včasih v cerkev, sem dober … in bom
tudi nekaj dobil. Važno, da ne bom
ostal brez kruha, da ne bom zbolel
in da se mi kaj ne zgodi. To je religija in to hudič želi doseči. Biti veren,
a brez Boga. Biti sin, hči, a ne Očetov, ne Očetova.
Hudič je hotel, da bi Jezus popravil razbite posode. Še več, da bi jih
naredil čudežne in popolne. Tudi mi
bomo v skušnjavi, da bi v postu predvsem popravljali sebe, a brez Očeta.
Brez pogovora, brez stika, brez poti
v negotovo. Toda črepinje so lahko
položene na Božjo ljubezen, na križ.
In iz njih bo nastalo nekaj lepega in
novega. To je krščanski post.
župnik

POSTNA AKCIJA
Ob vseh akcijah in spodbudah bi rad
znova spomnil na vpeljavo »drobne«, vendar vztrajne skupne molitve
doma v družini ali
kjer sta vsaj dva
skupaj.
DRUŽINE Z OTROKI
pa še posebej prosim, da obnovite kratko skupno molitev drug za drugega
znotraj vsakega razreda. Nič ne bo rodilo
toliko sadov kot prav to. Bodite pogumni.
Ni treba, da ste dolgi. Zelo pomembno
je, da sploh pridete skupaj. Danes, ob
mnogih privlačnih motilcih še toliko bolj
vredno. Nekdo v družini mora začeti
in spomniti, potem steče.

Veroučenci ste v postu vabljeni, da
od konkretnih odpovedi darujete v
kozarček v učilnici, za dekleti, ki ju
imamo posvojeni na daljavo.
STARŠI BIRMANCEV
Srečanje v torek v Kamnjah in v sredo v Črničah, obakrat ob 20. uri.
PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka je v torek, 3.
3., ob 20. uri v Šturjah. Najbolje, da se
udeležite že pred rojstvom, ko je poskrbljeno za varstvo. Za krst drugega otroka priprava osebno doma ali v župnišču.
STREŽNIKI
dobimo se na srečanju
v četrtek ali v Črničah
ob 16.45 (kar v učilnici)
ali v Kamnjah ob 17.20 v cerkvi, potem vodite križev pot. Pripravljamo
se na srečanje in tekmovanje, ki bo
14. marca dopoldne.
POSTNI VEČERI
V četrtek, 5. marca ob 20. uri v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdvšini: Božo Rustja, Prinašam veselo
oznanilo na zanimiv način. Vabljeni.
KRIŽEV POT
Lepo vabljeni, da se pridružite skupni molitvi križevega pota pred vsako mašo v kamenjski župniji. V črniški župniji po dogovoru in ob nedeljah
popoldne, v nedeljo v Gojačah ob
14.30.
ZA ŽUPNIJSKO ROMANJE
po veliki noči nas je prijavljenih okroglo 30. Še v tem tednu oprta možnost, potem tudi glede na razmere
odločimo.
POST BREZ TELEFONA
Akcija za mlade, letos pa kar za vse
uporabnike telefona.

Cilj akcije je, da bi
vsak dan v postu za
eno uro odložili pametni telefon in ta čas
porabili za »resnične
stvari«. Pobudniki akcije predlagajo, naj
bo ta ura odpovedi med 19.00 in
20.00, ko je statistično na spletu
največ uporabnikov.
Na facebook profilu akcije #resnicnostjelepsa so sproti objavljene spodbude in dejavnosti, s katerimi lahko
nekdo »pridobi eno uro resničnosti«.
HVALA
za zelo bogato romanje, ki mi je
bilo dano po vaši dobroti. Vsebino
teh krajev bom še dolgo nosil v
sebi. Bila je prava duhovna obnova. Hvala tudi za molitve, še
posebej molitev otrok. Maša za
vse dobrotnike se bo darovala prav
pri Božjem grobu. Sami tam nismo
maševali. Enkrat v postu bo večer
s predstavitvijo Svete dežele.

PREVENTIVNI UKREPI
Ob širjenju virusa se bomo tudi v
naših župnijah držali navodil. Pomembno pa je, da ob tem ne nasedamo prevelikemu strahu. Še posebej bom sam in pa izredni delivci
obhajila pozoren za umivanje rok in
razkuževanje pred vsako tedensko
in nedeljsko mašo in obhajanjem. V
zakristiji in tudi ob vhodu v cerkev
je na voljo razkužilo.
Iz navodil SŠK za preprečevanje
širjenja koronavirusa COVID-19
V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu
v cerkev. Verniki naj se pri vstopu
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje
z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in
verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

Romanja, slovesnosti in vse druge
oblike združevanj (strokovna in pastoralna srečanja) do nadaljnjega
lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju splošnih navodil Inštituta
za varovanje zdravja oziroma Ministrstva za zdravje. V primeru inV NEDELJO
tenzivnejšega pojava okužb bo SŠK
bo svete maše daroval g. Milan podala dodatne ukrepe in navodila.
Pregelj, vojaški vikar. Konec teCelotna navodila so na župnijski spetni
dna sem na vikendu za zakonce.
ROMARSKI POHOD
Vipavski Jakobčki tudi letos vabijo v soboto na romarski pohod iz
Skrilj preko Svetega Pavla v Ozeljan. Zbiranje ob 7. uri, nato maša
ob 7.30 v Skriljah.

strani.

SKRB ZA CERKEV V ČRNIČAH
od 2. do 15. 3. hiš. št. 53a–66.

Kristus vidi v srce. Slava
mladosti je bolj v srcu, kakor
v ﬁzi㶜ni mo㶜i ali vtisu, ki ga
NABIRKE
㶜lovek pusti pri drugih.
v nedeljo, 8. 3., je kvartna nabirka
papež Fran㶜išek, Kristus živi (9)
za potrebe škofije.

