Nameni svetih maš:
ponedeljek, 3. 3.,
Kunigunda,
kraljica

KAMNJE ob 18.30
za † Valerijo in Franca Štucina,
Vrtovin 130, p. n. Kamnje 36

GOJAČE ob 18.30
za † Janka Peršiča in njegovo
† mamo, Gojače 5

torek, 4. 3.,
Lucij I.,
papež

VRTOVIN ob 18.30
za †† Vodopivec,
Vrtovin 50

ČRNIČE ob 8.00
za pokojne,
p. n. darovalcev

sreda, 5. 3.,

KAMNJE ob 18.30
za †† Štor,
Skrilje 76
pepeljenje

ČRNIČE ob 18.30
v priprošnjo na čast Božjemu
usmiljenju, p. n. M.
pepeljenje

četrtek, 6. 3.,
Koleta,
redovnica

KAMNJE ob 18.30
za †† Slavka in starše Čermelj,
Kamnje 36
od 18.00 križev pot in spoved,
po maši kratko češčenje

ČRNIČE ob 18.30
za † Marico Gorjan,
p. n. Malovše

prvi petek, 7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki

VRTOVIN ob 18.30
za †† Franca in Frančiško
Kandus, Vrtovin 45
od 18.00 križev pot in spoved,
po maši kratko češčenje
SKRILJE ob 8.00
za †† Čermelj in Černigoj,
Skrilje 7
od 6.30 križev pot in spoved

ČRNIČE ob 18.30
za pokojne,
p. n. darovalcev
Uro pred mašo češčenje in
priložnost za spoved.

pepelnica,

Olivija, mučenka

sobota, 8. 3,
Beata (Blaženka)
mučenka
9. 3.
PRVA
POSTNA
NEDELJA
Frančiška Rimska
redovnica

SKRILJE ob 7.30
za † Marijo Vrčon,
Skrilje 45a, 1. obl.

ČRNIČE ob 18.30
za † Albina Ušaja,
Črniče 56

ČRNIČE ob 9.00
za † Lidijo Fišer,
p. n. Črniče 41
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75
ob 14.30 križev pot na Svetega Pavla

osma nedelja med letom

2. 3. 2014
št. 9

Tisti
čas
je rekel Jezus
svojim učencem:
»Nihče ne more
služiti dvema
gospodarjema: ali
bo enega sovražil
in drugega ljubil,
ali pa se bo enega
držal in drugega
zaničeval. Ne morete služiti Bogu
in mamonu. Zato
vam pravim: Ne
bodite v skrbeh
za svoje življenje,
kaj boste jedli ali
kaj boste pili, in
ne za svoje telo,
kaj boste oblekli.
Ali ni življenje več
kot jed in telo več
kot obleka?
(Mt 6,24–25)

Pred nami je:

•
•
•
•

nedelja, 16. 3., popoldne prevoz in blagoslovitev zvonov na Svetem Pavlu;
petek, sobota, 14., 15. 3., skupna tiha adoracija naše dekanije;
torek, 18. 3., začetek priprave na krst otroka;
nedelja, 23. 3. celodnevno češčenje in postna spoved v Kamnjah.

 Za konec

VEDNO ZNOVA – Janez se pritožuje prijatelju: »Ne zdržim več, žena me bo uničila.« »Kaj pa je narobe?« zanima prijatelja.
»Vedno ko se skregava, postane historična.« »Misliš histerična …«
»Ne, historična! Prej ali slej mi začne z zoprnim glasom očitati: 'Spomnim se, kako si mi takrat …'«

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 1. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 2,7–9; 3,1–7
2. berilo: Rim 5,12–19
evangelij: Mt 4,1–11

Zakaj pepel?
Pred letom in pol je v Franciji na priprošnjo poljskega
mučenca nenadno ozdravil 56-letni bolnik. Rakave celice
so preplavile že vse telo. 14. septembra 2012 je bilo samo
še vprašanje ur, kdaj bo prišel konec. Njegova žena je odšla na dve pogrebni podjetji, da bi uredila vse za možev
pogreb. Toda pogreba v naslednjih dneh ni bilo.
Za potrjen čudež mora biti ozdravljenje nenadno in popolno. Mož je danes zdrav. Vendar bo tudi zanj nekega dne
prišel pogreb. Čudež ga je vrnil v to življenje. Tudi mi pri
pogrebu gledamo krsto ali žaro. Božji posegi nas od časa
do časa le spomnijo na pot in cilj našega telesa, ki je vzeto
iz zemlje. S telesom zemljo izboljšujemo, vendar ne zato,
da bi iz nje kar tu naredili raj. Telo ni namenjeno zemlji.
V sredo bomo pri bogoslužju uporabili pepel. Rad bi, da v
tem ne bi videli le nekega zunanjega, vzgojnega pomena,
namreč da po pustnih norčijah pride čas resnosti, odpovedi
... Vse to drži, vendar kaj hitro začnemo kristjani postne
vaje obračati proti telesu. Ravno narobe. Post in pepel nas
spominjata, kako pomembno je telo.
»Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli
ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste
oblekli,« so nekateri razumeli in razlagali po svoje. Kakor da Kristus želi s tem
odvrniti pozornost od telesa. Hoteli
so biti duhovni brez snovi. Toda v
Kristusu sploh ni mogoče biti duhoven
brez telesa. Na drugi strani pa ni mogoče
postati duhoven samo z vajo, zdravim življenjem, razvijanjem svojih duševnih notranjih moči. V to past se danes žal ujame
veliko dobrih ljudi.
Kristus nas spomni, da ni mogoče iti hkrati proti dvema ciljema.
Tvoje večno življenje ne more biti

le nekaj »za zraven«. Eno samo življenje nam je dano. In pepel nas spomni, kaj je telo, če ga ne oživi Božje
življenje v nas. Zato ti želim, da letos
ne bi nasedel zgolj duševnemu dojemanju posta. Dobro je, če se vadimo
v premagovanju, zgubimo kakšen kilogram, bolj poskrbimo za zdravje,
premagamo kakšno odvisnost ... Toda
s pepelnico te želi Bog v svetem času
popeljati v veliko globljo svobodo. Resnične svobode pa ni brez Duha. Duha
sami sebi ne moremo dati. Potreben je
odnos. Zemlja sama se lahko vrne le
nazaj v zemljo.
Zemljo, ki je postala telo in je oživljena z duhom, Bog kliče drugam. Pepeljenje te spomni, da si na tem svetu
postavljen na pot, ne v raj. Zato ne
nasedaj sodobni skušnjavi, da bi iz postnega časa naredil »trening«. Pepel
te spomni, kaj si brez Boga bil in do
kod brez njega čisto na koncu lahko
sežeš.
župnik

Obvestila:
PEPELNICA, ZAČETEK NOVEGA
Letos se je sama ponudila priložnost,
da začnemo postni čas z bogato vsebino. Pepeljenje je pomemben obred,
zato se potrudimo, da se ga udeležimo. Še posebej pomenljiv je za letošnje birmance in njihove starše.
Predstava o levem razbojniku pa nam
bo morda odkrila še nov pogled na
vero, na smisel premagovanja, na
naše molitve križevega pota ...
PRVI PETEK
Priložnost za reden zakrament spovedi in za češčenje.
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
V Kamnjah obiskujem starejše in bolne
tokrat v petek dopoldne po običajnem
vrstnem redu. V Črničah kot običajno.

VERA LEVEGA
RAZBOJNIKA
Gregor Čušin
prihaja z novo
predstavo.
Vzemimo si čas
na pepelnično sredo ob
19.30, takoj po
maši v župnijski dvorani v Kamnjah. Zgodba levega
razbojnika ima kaj povedati tudi za
razmere v sedanji družbi in krščanski
skupnosti.
BIRMANCEM
Ta teden odpade reden verouk na pusta in v sredo. Vsi pa se udeležite pepeljenja in kateheze z igralcem, možem in očetom Gregorjem Čušinom.
Vsi skupaj se dobimo v sredo ob 17.
uri v učilnici v Kamnjah. Tudi birmanci
vabljeni na predstavo takoj po maši.
Drugi termin za izpit iz znanja bo 13. in
14. marca.
MOLITEV
KRIŽEVEGA POTA
Tudi letos v Kamnjah,
Skriljah in Vrtovinu pol
ure pred sveto mašo.
Ob nedeljah popoldne
kot običajno po cerkvah župnije Črniče.
Po prvi postni nedelji bodo večerne
maše ob 19. uri.
SKUPNA MOLITEV
Tudi v postu ponekod vztrajate pri
zbiranju k skupni molitvi zunaj maše.
Verjamemo v moč skupne molitve kot
odgovor na mnoge pritiske sedanjega
časa. Vabljeni, da se po svojih zmožnostih pridružite:
V Črničah vsako sredo ob 18.30 v cerkvi.
V Malovšah vsak četrtek ob 19.00 v cerkvi.
V Gojačah v postu molitev križevega
pota vsak petek ob 18.30 in vsak ponedeljek pol ure pred sveto mašo.
V Vrtovinu molitev vsak petek takoj po
maši.

MLADI
Dobimo se v petek ob 19.30, v soboto
pa se udeležimo spomladanskega srečanja animatorjev oratorija v Vipavskem Križu od 9. do 13. ure.
KRIŽEV POT NA SVETEGA PAVLA
Tudi letos na prvo postno nedeljo. Vsako leto gremo izmenično iz gojaške in
vrtovinske strani. Začetek ob 14.30
v Podgori pri kapelici v Guštinih. Križev pot bo krajši od lanskega. Letos
ga bomo namenili za moč pri nošenju
križev v naših družinah.
ROMARSKI POHOD
Jakobčki iz Vipavske doline vabijo
v nedeljo na romarsko peš pot pod
sončnim Čavnom. Ob 7.30 začetek
z nedeljsko sveto mašo v Skriljah ob
7.30. Nadaljnja pot: 9.30 Kamnje;
11.00 Sveti Pavel; 12.15 Tabor; 14.15
Vitovlje; 17.00 Ozeljan. Informacije
041 850 995.
Društvo Ortaona tudi vabi v nedeljo
na pohod na Čaven, ob 8. uri odhod s
parkirišča v Lozarjih, sklep po 13. uri na
Svetem Pavlu, objavljene maše ne bo.
SPREMEMBE V POSTNEM ČASU
Osebna postna postava od pepelnice naprej ostaja enaka: strogi post (le
enkrat na dan do sitega, da dejansko
čutimo lakoto, ali pa se ves dan postimo ob kruhu in vodi) je na pepelnico
in veliki petek. Vse petke v postu velja
zdržek od mesnih jedi.
Bogoslužna barva je do cvetne nedelje vijoličasta, razen za
godove in praznike. Odpadeta aleluja in slava. V
bogoslužnem prostoru
je v prepovedano krašenje,
razen za slovesne praznike (Gospodovo oznanjenje,
sveti Jožef ...). Dovoljeni so
le skromni simboli spokornosti (trnje, kamenje ...).
Poudarjen je pust in gol prostor, praznina ...

TRENUTKI TIŠINE PRI BOGOSLUŽJU
Za letošnji post bomo še prav posebej
poudarili tišino med bogoslužjem. Zato
naj v času po obhajilu odpadejo vse
dodane molitve. Lahko je pesem. Na
začetku ali na koncu obhajila naj bo
nekaj tišine. Zlasti v sodobnem času
tišino še bolj potrebujemo.
Spremembe v nekaterih časih nam
hkrati
pomagajo,
da mnoge elemente pri bogoslužju
sprejemamo
bolj
zavestno, da ne
postanejo pasivna
navada in da bogoslužje ni preobloženo.
UVAJANJE ODRASLIH
V KRŠČANSTVO IN ZAKRAMENTE
Priprava odraslih za vipavsko dekanijo
se začne v soboto ob 16. uri v župnišču v Batujah. Za dan in uro srečanja se
bomo dogovorili, ko bomo uskladili želje.
Informacije lahko dobite na 05 366 60 38.
DAN MOLITVE IN POSTA ZA DOMOVINO
Tudi letos se bomo na Vipavskem združili pri skupni vztrajni molitvi in postu
»z ljubeznijo za domovino«. Župnije
bomo »dežurale« v 24-urnem neprekinjenem tihem češčenju, letos v župnijski cerkvi v Vrhpolju 14. in 15. marca.
Žreb je izbral župnijo Kamnje v soboto od 4. do 5. ure zjutraj in župnijo
Črniče od 8. do 9. dopoldne, vabljeni
prostovoljci.
ROMARJI V RIM
Pokličite, če so še kakšne nejasnosti
glede prijave. Do 15. marca s položnico plačate 50 € akontacije in prineste
prijavnico (lahko dve ali več oseb na
eno prijavnico). Preostanek nakažete
v enem ali več obrokih do velike noči.
Tisti, ki bi želeli zavarovati tveganje
odpovedi pred odhodom, morate to
označiti že na prijavnici.

