Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 2.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 1. 3.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 2. 3.,
pepelnica,

v Šempetru:
za † Milko Vodopivec, Vrtovin 58, p. n. Jožice
KAMNJE ob 8.00
pri vseh svetih mašah obred pepeljenja
za †† starše Krkoč in Šelj, Potoče 8a 7.40 možnost za spoved

Roman,
opat

Albin (Zorko),
škof

za † Jožefo Batagelj in †† Rustja, p. n. Kamnje 48
za † Ivana Rustja, Kamnje 55
za † Jožefa Fišerja, Vrtovin 94a, 30. dan

Neža Praška,
opatinja

sedm
sedm
dma
a ne
nede
delj
de
lja
lj
a me
med
d le
leto
tom
m
27. februarja 2022
9//22

ČRNIČE ob 18.00 17.40 možnost za spoved
za vse †† Mavrič, Blažič in Pradel, p. n. Črniče 3a

Sporočilo svetega očeta za post 2022

KAMNJE ob 19.00

(drugi del)

za † Dolores Pegan, p. n. darovalca
v Šempetru:
za †† Gabrijelo in Antona Batagelja, Kamnje 10a

četrtek 3. 3.,

MALOVŠE ob 19.00

za † Nevico Cigoj, Malovše 36, 8. dan

Kunigunda,
kraljica

v Šempetru:
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n. Malovše

prvi petek, 4. 3.,
Kazimir,
poljski kraljevič

ČRNIČE ob 19.00

na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Črniče 78a
v Šempetru:
za †† brate in sestre, Črniče 24

prva sobota, 5. 3.,
Olivija (Livija),
mučenka

od 18.15 možnost za spoved
18.30 molitev križevega pota
po maši kratko češčenje

SKRILJE ob 8.00 od 7.30 možnost za spoved (v zakristiji), po maši češčenje
za †† starše Bratina, Zoro in Ivana ter brata Borisa in Vojka,
p. n. darovalca

v Šempetru:
ni večernic na Zoomu
za † dr. Tatjano Slokar, p. n. darovalca, Skrilje
SKRILJE ob 7.30
pred vsako mašo molitev križevega pota
za † Jožko in †† starše Kobal, Skrilje 38

PRVA POSTNA
NEDELJA,
6. 3.,

ČRNIČE ob 9.00

Koleta (Nika),
redovnica

za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za † Darka Valiča in vse †† Valič, Skrilje 2
ob 14.30 romanje - križev pot k sv. Urbanu iz Lokavca (brith)
ob 14.30 molitev križevega pota v cerkvi v Gojačah

»Smokev
ne obiramo
s trnja in
grozdja ne
trgamo z
robidovja.
Dober človek prinaša
iz dobrega
zaklada
svojega
srca dobro,
hudoben
pa iz hudobnega
húdo; iz
preobilja
srca govorijo namreč
njegova
usta.«
Lk 6,44–45

v Šempetru:
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji za zdravje, Skrilje 2

 Za

ko nec

ZDRAVILO – Lekarnar reče: »Tukaj imaš zdravilo za očeta. Pred uporabo ga je treba
dobro pretresti.« »Ne bo šlo.« »Zakaj ne?« »Oče ima skoraj 100 kilogramov.«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo
5 Mz 26,4–10
Rim 10,8–13
Lk 4,1–13

»Post nas spominja, da blaginje, pa tudi ljubezni,
pravičnosti in vzajemnosti, ne dosežemo enkrat za vselej;
zanje se moramo boriti iz dneva v dan.«
(Papež Frančišek)

2.»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro«
Kristusovo vstajenje oživlja zemeljske upe z »velikim upanjem« na
večno življenje in vnaša seme odrešenja že v sedanji čas (prim. Benedikt XVI., okrožnica Rešeni v upanju, 3; 7). Ob bridkem razočaranju
zaradi tolikih porušenih sanj, ob zaskrbljenosti zaradi izzivov, ki grozijo, ob malodušju zaradi revščine naših sredstev smo v skušnjavi, da
bi se zaprli v svoj individualistični egoizem in se zatekli v brezbrižnost
do trpljenja drugih. Dejansko so tudi najboljši viri omejeni: »Mladeniči
omagujejo in pešajo, mladci se spotikajo in padajo« (Iz 40,30). Toda
Bog »omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost. […]
tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup
kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo« (Iz 40,29.31).
Postni čas nas kliče, naj svojo vero in upanje položimo v Gospoda (prim.
1 Pt 1,21), saj lahko samo s pogledom, uprtim v vstalega Jezusa Kristusa (prim. Heb 12,2), moremo sprejeti apostolovo spodbudo: »Ne
naveličajmo se, ko delamo dobro« (Gal 6,9).
Ne naveličajmo se moliti. Jezus je učil, da je treba »vedno moliti
in se ne naveličati« (Lk 18,1). Moliti moramo, ker potrebujemo Boga.
Nevarna utvara je, da zadoščamo sami sebi. Če smo v pandemiji neposredno spoznali svojo osebno in družbeno krhkost, naj nam ta post
omogoči, da bomo doživeli tolažbo vere v
Boga, brez katere ne moremo imeti trdnosti
(prim. Iz 7,9). Nihče se ne reši sam, ker smo
vsi v istem čolnu sredi viharjev zgodovine;
predvsem pa se nihče ne reši brez Boga, saj
samo velikonočna skrivnost Jezusa Kristusa daje zmago nad temnimi vodami smrti.
Vera nas ne oprosti življenjskih stisk, nam pa
omogoči, da gremo čez njih združeni z Bogom
v Kristusu v velikem upanju, ki ne razočara in
katerega poroštvo je ljubezen, ki jo je Bog izlil v
naša srca po Svetem Duhu (prim. Rim 5,1-5).

Ne naveličajmo se ruvati zla iz svojega življenja. Telesni post, h kateremu
nas kliče post, naj okrepi našega duha
za boj proti grehu. Ne naveličajmo se
prositi za odpuščanje v zakramentu pokore in sprave, saj vemo, da se Bog nikoli
ne naveliča odpuščati. Ne naveličajmo se
boriti proti poželenju, proti tisti slabosti,
ki sili k sebičnosti in k vsakemu zlu in je
v stoletjih našla različne poti, po katerih
je človeka pahnila v greh (prim. Vsi smo
bratje, 166). Ena od teh poti je nevarnost zasvojenosti od digitalnih medijev,
ki osiromaši človeške odnose. Post je
ugoden čas, da se upremo tem pastem in
namesto tega gojimo celovitejšo človeško
komunikacijo (prim. prav tam, 43), ki jo
sestavljajo »resnična srečanja« (prav
tam, 50), iz oči v oči.
Ne naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega. V tem postu
delimo miloščino z veseljem (prim. 2 Kor
9,7). Bog, »ki sejalcu priskrbi seme in
kruh za živež« (2 Kor 9,10), poskrbi za
vsakega izmed nas, ne le da bi imeli hrano, ampak tudi da bi mogli biti velikodušni
v dobrih delih do drugih. Če je res, da
je vse naše življenje čas za sejanje dobrega, na poseben način izkoristimo ta
postni čas, da bomo poskrbeli za tiste,
ki so nam blizu, da se približamo tistim
bratom in sestram, ki so ranjeni na poti
življenja (prim. Lk 25-37). Post je ugoden
čas za iskanje in ne za izogibanje tistim,
ki potrebujejo pomoč; da pokličemo in
ne da se ne menimo za tiste, ki si želijo
lepo besedo in da jih nekdo posluša; da
obiskujemo in ne da zapuščamo tiste, ki
trpijo v osamljenosti. Uresničujmo poziv k
delanju dobrega vsem, vzemimo si čas za
ljubezen do najmanjših in nezaščitenih,
do zapuščenih in prezrtih, do diskriminiranih in odrinjenih (prim. okrožnica Vsi
smo bratje, 193).
3.»Če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi«
Post nas spominja, da »blaginje, pa
tudi ljubezni, pravičnosti in vzajemnosti,
ne dosežemo enkrat za vselej; zanje se
moramo boriti iz dneva v dan« (prav tam,
11). Prosimo torej Boga za potrpežljivo
stanovitnost poljedelca (prim. Jak 5,7), da
se ne bomo utrudili pri delanju dobrega,
korak za korakom. Kdor pade, naj stegne
roko k Očetu, ki nas vedno dvigne. Kdor je

izgubljen, prevaran od zapeljevanja hudobca, naj ne odlaša z vrnitvijo k Njemu,
»ki je velik v odpuščanju« (Iz 55,7). V
tem času spreobrnjenja, v katerem najdemo oporo v Božji milosti in v občestvu
Cerkve, se ne naveličajmo sejati dobro.
Post pripravlja tla, molitev namaka, ljubezen daje rodovitnost. V veri imamo
zagotovilo, da »če se ne utrdimo, bomo
ob svojem času želi«, in da bomo z darom vztrajnosti dosegli obljubljene darove (prim. Heb 10,36) za odrešenje sebe
in drugih (prim. 1 Tim 4,16). Ko živimo
bratsko ljubezen do vseh, smo združeni s
Kristusom, ki je dal svoje življenje za nas
(prim. 2 Kor 5,14-15), in vnaprej okušamo veselje nebeškega kraljestva, ko bo
Bog »vse v vsem« (1 Kor 15,28).
Naj nam Devica Marija, iz katere naročja je vzbrstel Odrešenik in ki je »vse
shranila in premišljevala v svojem srcu«
(Lk 2,19), pridobi dar potrpežljivosti in
naj nam bo blizu s svojo materinsko navzočnostjo, da bo ta čas spreobrnjenja obrodil sadove večnega odrešenja.
Rim, Sv. Janez v Lateranu, 11. novembra 2021, god sv. Martina, škofa.
Papež Frančišek
DAN GOREČE MOLITVE IN POSTA ZA MIR
Pridružujemo se klicu papeža Frančiška,
ki je pepelnično sredo izbral za dan naše
resne skupne molitve in telesnega posta
za mir v Ukrajini.
PEPELNICA in PEPELJENJE
Potem ko dve leti nismo mogli priti skupaj za obhajanje velike
noči, vas letos še prav
posebej vabim, da v
sredo z obredom pepeljenja stopimo na
pot spreobrnjenja v
postnem času. Pepelj
jenje
je pomembno
znamenje, s katerim
priznamo, da se sami,
zgolj z lastnim prizadevanjem, ne moremo spremeniti. Hočemo pa odpreti vse
svoje življenje Božjemu delovanju. On
nas pozna bolj, kot sami poznamo sebe.
Še prav posebej vabim družine z otroki,
da pridete k pepeljenju.

POSTNA POSTAVA
Telesni post je predpisan kot minimum.
Na pepelnico in veliki petek je strogi
post, tako da občutimo lakoto, na petke
v postu zdržek od mesnih jedi.
RESNIČNOST JE LEPŠA
Postna akcija mladih Resničnost je lepša vabi vsakega, da zamenja eno uro s
telefonom za eno uro s p(P)rijateljem.
Pridobimo si svobodo za resničnost in
Boga za Prijatelja.
ZDRAVSTVENE OMEJITVE
Za obisk bogoslužja in druge dejavnosti ni
več potreben pogoj PCT. V cerkvi in drugih
zaprtih prostorih še vedno uporabljamo
maske, razkuževanje, zračenje in poskrbimo za razdaljo, kolikor je mogoče.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA
Srečanje župnijskega sveta v Kamnjah
bo v ponedeljek, 28. februarja, v Črničah pa v ponedeljek, 4. aprila, obakrat
ob 20. uri.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k redni spovedi in češčenju.
Kot družina ali sami lahko opravite v
tem letu devet prvih petkov. To pomeni,
da v dneh okoli prvega petka greste k
zakramentu sprave, prejmete obhajilo in
obnovite posvetitev Jezusovemu Srcu.
BOLNE IN STAREJŠE
obiskujem v petek v Črničah in v soboto v Kamnjah.
VEROUK
je po počitnicah spet reden. Otroke,
posebej še birmance in prvoobhajance,
spomnim, da pridete v sredo k pepeljenju.
SKUPAJ NA ROMANJA V POSTU
Vsako postno nedeljo popoldne bomo
v dekaniji skupaj poromali ob postajah
križevega pota. S tem se pridružujemo
letošnjemu svetovnemu srečanju družin
s temo: Družinska ljubezen, poklicanost
in pot k svetosti.

Vsako nedeljo ob 14.30, in sicer:
1. postna nedelja – iz Lokavca k sv. Urbanu
(izhodišče pri stari cerkvi v brithu)
2. postna nedelja - Gradišče Ajdovščina –
Školj (izhodišče pri kapelici na vrhu naselja)
3. postna nedelja – Gradišče pri Vipavi
(izhodišče pri kleti)
4. postna nedelja - iz Grivč k sv . Antonu na
Fužinah (izhodišče pri kapelici v Grivčah)
5. postna nedelja, iz Budanj k sv. Ahacu
(izhodišče v Žgavski vasi)
Velikonočni ponedeljek popoldne, srečanje
družin na Svetem Pavlu.
Ob nedeljah se boste lahko zbrali pri molitvi
tudi v eni od cerkva.

Pred nami je:
• sobota, 12. 3., romanje družin
prvoobhajancev na Sveto Goro in prva
spoved;
• sobota, 19. 3. in nedelja, 20. 3., praznik
svetega Jožefa, češčenje v Kamnjah;
• od sobote, 19., do petka, 25. 3., teden
družine;
• sobota, 26. 3., romanje družin na Sveto
Goro;
• od 14. 4. do 17. 4., sveto tridnevje in
velika noč, birmanska devetdnevnica;
• velikonočni ponedeljek, 18. 4.,
dekanijsko romanje družin v »Emavs«,
srečanje na Svetem Pavlu (popoldan);
• sobota v velikonočni osmini, 23. 4.,
birma v Črničah in Kamnjah;
• od 27. do 30. 4., je glede na takratne
razmere predvideno župnijsko romanje v
Medžugorje (ni predprijav!);
• nedelja, 15. 5., praznik prvega svetega
obhajila v Črničah;
• nedelja, 22. 5., praznik prvega svetega
obhajila v Kamnjah.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo
darovali v Črničah 216,69, v Kamnjah
281,70 evra.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Nade Kravos ste v Skriljah
zbrali in darovali za cerkev v Skriljah 373
evrov. Hvala svojcem in vsem darovalcem.

