Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 3.,
Frančiška Rimska,
redovnica

torek, 10. 3.,
40 mučencev iz
Armenije

sreda, 11. 3.
Konštantin,
spokornik

četrtek, 12. 3.,
Justina,
redovnica

+ petek, 13. 3.,
Kristina,
mučenka

sobota, 14. 3.,
Matilda,
kraljica
TRETJA
POSTNA
NEDELJA, 15. 3.,
Klemen Marija
Dvoržak, redovnik

KAMNJE ob 19.00
za † Toneta Seiferta in druge
†† urednike Družine,
p. n. Kamnje 33

GOJAČE ob 17.30
za † Igorja in vse †† Komel,
p. n. Gojače 25

VRTOVIN ob 19.00
za †† Frančiško in Franca
Kandusa, Vrtovin 45

ČRNIČE ob 17.30
za vse ††,
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 19.00
v zahvalo in čast Materi Božji
za rojstvo in Božji blagoslov
v družini, Skrilje 2
KAMNJE ob 19.00
za † Tineta Besednjaka,
Potoče 43c

MALOVŠE ob 17.30
za †† Antona in Hermino
Mladovan, Malovše 31

VRTOVIN ob 19.00
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37

ČRNIČE ob 17.30
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 8.00
za †† Silič in Lipičar,
Skrilje 7

ČRNIČE ob 17.30
p. n. darovalcev

druga postna nedelja

8. marca 2020

RAVNE ob 17.30
p. n. darovalcev
v Črničah večerna adoracija
od 20. do 21. ure

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Amalijo in Jožefa Rebka, p. n. Gojače 45

št. 10/20

Vera je pot
Tisti čas
je Jezus
vzel s
seboj
Petra,
Jakoba in
njegovega brata
Janeza in
jih pêljal
na visoko
goro, na
samo.
Vpričo
njih se je
spremenil.
(Mt 17,1–2)

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75
od 14.00 (iz Podgore) križev pot na Svetega Pavla
Pred nami je:
• sobota, 14. 3., srečanje strežnikov v Vipavi;
• nedelja, 15. 3., teden 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.

 Z a kone c
NAJPOMEMBNEJŠI – Trije fantje se hvalijo, kateri od njihovih stricev je najpomembnejši. Prvi: »Moj stric
je župnik in vsi mu rečejo gospod.« Drugi: »Moj stric je škof. Ljudje mu rečejo ekscelenca.« Tretji: »Moj
stric tehta 160 kilogramov in ko gre po ulici, vsi rečejo: »'O, Bog!'«
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:
2 Mz 17,3–7
Rim 5,1–2.5–8
Jn 4,5–42

Na poti po Galileji smo se dvignili tudi na goro Tabor. To je
kraj Jezusove spremenitve. Gre očitno za pomemben dogodek, ker ga opisuje več evangelistov. Že od prvih stoletij je
tam stalo svetišče, bilo večkrat porušeno, večkrat v drugih
rokah. Sedaj je tam izjemno lepa cerkev.
Uspelo mi je, da sem vsaj z Gore šel peš. Kajti tudi za tri
Jezusove učence je bil pomemben ta drugi del poti, to je
spust v dolino.
Iz lepih, močnih doživetij v dolino. Iz časov močnih doživljanj v dolino vsakdanjika. Iz časa mladosti v čas odraslosti, zrelosti in preizkušenj. O tem sem razmišljal med hitro
hojo v dolino. Potrebujemo oboje: Luč, jasnost, bližino in
pa dolino, temo, nejasnost. Dolina je čas, ko je treba včasih
vztrajati, pa nobene podpore.
To je tudi pot vere od prvega vernika, Abrahama, naprej.
To nam pove berilo druge postne nedelje. Šel je v neznano.
Učil se je zaupati, učil se je živeti v odnosu in ne le iz lastnega spoznanja.
Luč, ki so jo učenci doživeli na gori, je prav luč odnosa. Kristusov obraz je sijal, ker je izhajal iz odnosa z Očetom. Tudi
naši obrazi zažarijo, ko začnemo živeti v stiku. Vendar ne le
v stiku s seboj, temveč s »Ti«. Šele takrat začnem odkrivati,
kdo pravzaprav sem. Šele
v tej svetlobi, ko sem z Bogom, vem, kdo sem.
Na goro gremo razigrani,
imamo nekaj pred sabo. Ne
sprašujemo se toliko, kdo
smo. Z gore pa gremo drugače. Vedeti je treba, kdo
si. Ko tega ne veš, te preiz-

kušnja velikega tedna vrže iz tira.
Kristus je vedel, da je sin. In samo
zato je lahko šel skozi izdajo, trpljenje in smrt.
Treba je iti na goro, ne samo z
Gospodom, da veš, kdo si. Nikar
ne hodi v tem postu sam na goro.
Pojdi skupaj z njim. In drugače se
boš spustil nazaj na tvojo veliko
noč.
župnik

PEVSKE VAJE
Mladi on otroci, vabljeni na pevske
vaje v Kamnjah, v petek ob 17.30.
VEROUČNA MAŠA
Otroci ste v postu lepo vabljeni, da
si vzamete čas za katero koli tedensko mašo in da se pridružite
tudi molitvi križevega pota.
MLADI, ANIMATORJI
Dobimo se spet v petek ob 20.uriv
Kamnjah. Povej naprej.

POSTNI VEČERI
Vabljeni v AJDOVŠČINO, v dvorano
SREČANJE
srednje šole Veno Pilon, v
STREŽNIKOV
četrtek, 12. marca, ob 20. uri:
V soboto vablje- msgr. Gašper Rudolf, Ob stoletnini prav vsi strežniki, ci rojstva častnega doktorja msgr.
gremo v Vipavo.
Alberta Metlikovca – pobudnika preOd 9. do 13. ure bo srečanje, tek- nove oznanjevanja.
movanje med ekipami, druženje,
malica. Sodelovali bomo v treh sku- V DORNBERKU v kapeli župnijske
pinah: kviz, nogomet in druge spre- cerkve ob 19. uri:
tnostne igre. Zaradi števila prosim,
sporočite prijavo do ponedeljka.
Alenka Rebula Tuta, torek, 10. 3.,
Za prevoz si pomagajte starši med Kako sprejeti sebe, svojo ranljivost
seboj. S seboj morate imeti čiste ter jo obrniti v svojo moč;
telovadne ali navadne copate za v mag. Boštjan Hari, četrtek, 19. 3.,
telovadnico.
Vera in nevera, zakaj verovati;
Andrej in dr. Verena Perko, pePOTOPIS IZ SVETE DEŽELE
tek, 3. 4., Kaj lahko mož/žena narep r e d s t av i t e v di za izhod iz stiske v zakonu?
vtisov iz romanja po svetopi- ŽUPNIJSKO ROMANJE
semskih kra- v južno Italijo smo zaradi negotovih
jih. Vabljeni, v razmer odpovedali. Hvala vsem,
soboto v Ka- ki ste se prijavili. To pot pustimo za
mnjah ob 20. naslednje leto.
uri ali v nede- Glede na razmere se morda v istem
ljo v Črničah ob 19. uri, v učilnici času odpravimo spet v Medžugorje,
župnijskega doma.
če bo zanimanje.
Že sedaj pa vabim vse pare na romarske duhovne vaje v Medžugorje,

ki bodo jeseni, med novembrskimi za okna, v Kamnjah za ozvočenje.
šolskimi počitnicami.
PREVENTIVNI UKREPI
ob širjenju virusa so objavljeni na
IZBIRA ČLANOV ŽPS
Po vseh župnijah bomo na 4. po- spletni strani.
stno nedeljo, 22. 3., izbirali člaPOST BREZ TELEFONA
ne za župnijske pastoralne svete.
Akcija za mlade, letos pa
Izbiramo jih vsakih 5 let. Hvala
kar za vse uporabnike
vsem, ki ste pripravljeni sprejeti
telefona.
to nalogo. Povsod se bo izbiralo s
Cilj akcije je, da bi vsak
kandidatne liste, ki so jo sestavidan v postu za eno uro
li sedanji člani; lahko boste dodali
odložili pametni telefon
enega kandidata, ki ni na listi. Liin ta čas porabili za »reste bomo delili že v nedeljo, 15. 3,
da boste 22. lahko oddali glasovni- snične stvari«. Pobudniki akcije prece. Molimo k Svetemu Duhu tudi v dlagajo, naj bo ta ura odpovedi med
19.00 in 20.00, ko je statistično na
ta namen.
spletu največ uporabnikov.
Na facebook proﬁlu akcije #resnicnoMOŠKI IN ŽENSKI VEČER
Vabljeni že sedaj, da si v soboto, stjelepsa so sproti objavljene spod21. marca, rezervirate večer. Ob bude in dejavnosti, s katerimi lahko
obletnici misijona in tednu družine nekdo »pridobi eno uro resničnosti«.
bo v Kamnjah ob 18. uri maša, potem srečanje za ženske v krajevni,
za moške pa v župnijski dvorani.
Med nami bosta gosta, Andrej in
Verena Perko. Vzemimo si čas za
povezanost, poglabljanje in odkrivanje novega. Tema bo zanimiva
prav za vsakega.
24. UR ZA GOSPODA
Od petka, 21. marca, zvečer do
naslednjega večera se bomo v
dekaniji spet povezali v mrežo nepretrgane molitve »Z ljubeznijo za
našo domovino«. Molitev bo v tišini v kapeli samostanke cerkve v
Križu. Naši župniji letos dežurata
ponoči: Črniče od 2. do 3., Kamnje
pa od 3. do 4. ure. Odgovorite se
med seboj.
NABIRKE
v nedeljo, 15. 3., nabirka v Črničah

