Nameni svetih maš:
ponedeljek, 17. 3.,

druga postna nedelja

Patrik,
škof, misijonar

KAMNJE ob 19.00
za †† Vodopivec,
Kamnje 3a

GOJAČE ob 19.00
za † Vando Pišot,
Gojače 39

torek, 18. 3.,
Ciril Jeruzalemski,
škof

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Breclja,
Vrtovin 71c

ČRNIČE ob 19.00
za † Dejana Scolara,
p. n. Črniče 69d

sreda, 19. 3.,
Jožef,
Jezusov rednik

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefa Rustja,
Potoče 55

ČRNIČE ob 19.00
za † Zmago in za †† Cigoj
in Copak, p. n. Črniče 91

četrtek, 20. 3.,
Klavdija,
mučenka

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

ČRNIČE ob 19.00
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4

petek, 21. 3.,
Nikolaj iz Flüe
kmet, puščavnik

VRTOVIN ob 19.00
za † Pepko Batagelj,
Vrtovin 123

RAVNE ob 19.00
za † Jožefa in Angelo Slejko,
p. n. Ravne 33

sobota, 22. 3,

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

ČRNIČE ob 19.00
za † Albina Ušaja
p. n. Črniče 56

začetek tedna družine

Lea,
spokornica
23. 3.
TRETJA
POSTNA
NEDELJA
Alfonz Turibij iz
Mongroveja,
škof

celodnevno češčenje

od 9.30 dalje spovedovanje
KAMNJE ob 7.45
za † Leopolda Gerželja,
Kamnje 45, 1. obl.
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa in Jožefo Valič,
Skrilje 2
14.30 možnost za spoved
15.30 sklep češčenja

ČRNIČE ob 9.00
za †† Lidijo in Franca Fišerja,
p. n. Črniče 41
za župnijo

16. 3. 2014
št. 11

Tisti
čas je
Jezus
vzel s
seboj Petra, Jakoba
in njegovega brata
Janeza in jih peljal
na visoko goro, na
samo. Vpričo njih
se je spremenil.
Njegov obraz je
zasijal kakor sonce
in njegova oblačila so postala bela
kakor luč. In glej,
prikazala sta se jim
Mojzes in Elija, ki
sta govorila z njim.
Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu:
»Dobro je, da smo
tukaj, Gospod! Če
hočeš, postavim tu
tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega
in Eliju enega.«
Ko je še govoril, jih
je obsenčil svetel
oblak, in glej, glas
iz oblaka je rekel:
»Ta je moj ljubljeni
Sin, nad katerim
imam veselje; njega poslušajte!«
(Mt 17,1–5)

 Za konec
GASILSKA – Poveljnik gasilcev vstopi v prostor, kje so gasilci preživljali dežurstvo. Nasmehne se vsem, počasi stopi
do avtomata za kavo, počasi si jo natoči in jo počasi srka ... Gasilci ga presenečeno in vprašujoče gledajo, kaj naj to
pomeni, nato poveljnik reče: »Fantje, prav počasi, počasi se zmigajte, davčna uprava gori!«

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 3. postno nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 17,3–7
2. berilo: Rim 5,1–2.5–8
evangelij: Jn 4,5–42

Pojdi do konca
"Lepo se to sliši," mi je nekoč dejala neka žena. "Vem
da obstaja ta pot in da jo mnogi dosežejo, vendar ne verjamem vedno, da bom tudi sama zmogla. Preveč strahov
je, prevečkrat mi ne uspe in se vračam na staro," je
dodala.
Res je danes težko verjeti. Ne toliko, da obstaja pot,
rešitev, popolnost … Težko je verjeti, da bom res prišel
do konca. In še, da bomo skupaj kot družina, kot narod
prišli do konca. Vidimo, da nekaterim "uspe", drugi pa
smo slabotni ali pa nismo imeli sreče in ostajamo zadaj.
Hitro se znajdemo v skušnjavi, da je življenje tekma, da
le nekaterim uspe priti na goro.
Konec smo v naši miselnosti in doživljanju polagoma
začeli razumeti kot popolnost. Sadove tega lahko čutimo v vsakdanjem življenju. Danes na vedno več področjih od tebe zahtevajo, da moraš vse narediti popolno. V
službi, šoli, doma ne smeš ničesar zgrešiti. Tudi verska
vzgoja lahko postane kakor tekmovanje. "Lahko je tistim
trem apostolom, ki so na gori tako močno doživeli Boga,
meni pa to ni bilo dano" si lahko mislimo.
Če je na koncu popolnost, ali je potem čudno, da raje
na pol poti odnehamo ali pa še bolj
pritiskamo na plin in se gremo še
bolj kruto tekmo?
Gora ni popolnost, gora ni cilj.
Gora je le pot v veliko noč. Tako
rad bi vam to pokazal na tej
drugi postaji postnega časa. Ko
to sprejmeš, življenje postane
veliko manj obremenjeno. Človek
se lahko umiri, čeprav je od zunaj
še vedno pritisk in naglica.
Gospod je peljal apostole na
goro, da so za nekaj trenutkov

lahko videli "čez". Čez pa se lahko
vidi le skozi Kristusovo telo. Videli so
Kristusa takšnega, kot bo na koncu,
presijanega z lučjo. Morali so videti,
kakšen je človek, ko postane Božji.
Kristus jim pokaže, da človek tega nikoli ne doseže s količino, s prizadevanjem, samo z zakoni in pravili. Človek
se prej ali slej utrudi ali pa naveliča.
Potrebna je luč.
Ta luč je osebna ljubezen Boga Očeta. Samo z njo bom lahko sprejel svojo "zemljo", težo, ki me vleče nazaj k
tlom. Samo s to lučjo bom lahko sprejel temne in senčne odseke mojega življenja. Brez te luči se bom samo boril
s seboj, z drugimi in s svetom. Ta luč
ti bo dala, da boš lahko šel do konca.
Kristus ni odrešil sveta s popolnostjo, ampak s popolno izročitvijo Očetu. Zato ti ni treba več mučiti samega
sebe. Ni ti več treba plezati na goro,
da bi dosegel popolnost in kar tam
postavil šotore. Tudi če si dosegel, da
se imaš fajn in si na varnem, stran
od nemirne doline, si še vedno sam.
Blaženost sama zase ni cilj in trpljenje samo ni cilj. Gora je le pot. Na oni
strani te čaka Oče. Ni popolnosti, je
le združenost. Tvoja človeškost se je
v Kristusu že združila z Očetom. Zato
veš za pot in se ne boj.
župnik

Obvestila:
PREVOZ IN BLAGOSLOVITEV ZVONOV
Danes popoldne bomo skupaj pospremili zvona iz Vrtovina k cerkvi
sv. Pavla, kjer jih bo ob 16. uri blagoslovil škof dr. Jurij Bizjak. Začeli
bomo v Vrtovinu ob 14. uri.
Lahko greste v sprevodu, lahko pa
tudi parkirate vozilo in se odpravite
naravnost na Školj.

PRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA,
CELODNEVNO ČEŠČENJE V KAMNJAH
V sredo praznujemo sozavetnika župnije Kamnje. Vabljeni k sveti maši
ob 19. uri. Letos nam ni uspelo dobiti
posebnega gosta.
V nedeljo je za župnijo Kamnje dan
celodnevnega češčenja. Vzemimo
si čas za skupno molitev. Pridite ob
uri vaše skupine. Mlade družine lahko pridete h kateri koli uri skupaj kot
družina. Mladi, veroučenci in drugi
otroci posebej vabljeni ob 12.30.
Že pred drugo sveto mašo se ob 10.
uri začne molitev križevega pota,
ki jo vodijo birmanci. Pri vsaki uri je
voditelj, ki skrbi, da je molitev ubrana,
da so vmes tudi trenutki tišine in petje.
Spored češčenja kot običajno:
10.00–12.30 križev pot–birmanci
11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 mladi in veroučenci,
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč,
14.30–15.30 žene iz Skrilj in Vrtovina,
15.30 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.

ZAKONCI
druga zakonska skupina se dobi v četrtek ob 20. uri v Kamnjah.

VELIKONOČNA SPOVED
V župniji Kamnje je na nedeljo češčenja tudi spovedovanje kot običajno. Od
9.30 dalje bo spovedoval brat kapucin
iz Križa, popoldne od 14.30 do sklepa
češčenja pa g. Aleksander Lestan.

MPZ VINOGRAD VABI
na prireditev Primorska poje v Vrtovinu v soboto, 22. 3., ob 20. uri v dvorani osnovne šole.

DRUŽINA
ŽIVI VESELJE
Tudi letos bo ob tem
geslu od praznika
sv. Jožefa do Gospodovega oznanjenja teden družine. Molitve bomo
namenili družinam. Pri vsaki maši nas
bo nahranil kratek, vendar zelo hranljiv
odlomek iz govorov papeža Frančiška.
MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se spet v petek ob 20. uri
v Kamnjah.

BIRMANCI PREDSTAVLJAJO KAPELICE
V Kamnjah so na
plakatih
pripravili
predstavitev vaških
kapelic in znamenj
v župniji. Vabljeni,
da si njihove izdelke ogledate v veroučni učilnici od danes naprej.
HVALA
možem, ki ste ta teden na Svetem Pavlu s traktorji in kopačem dovažali in
urejali material.
Hvala vsem drugim, ki ste pripravljali
vse potrebno za blagoslovitev zvonov.
Hvala za vaše darove!
MAMA JE ENA SAMA
Mladi in otroci iz Velikih Žabelj, Šmarij in s Planine vabijo ob materinskem
dnevu na prireditev Mama je ena sama
v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini v nedeljo, 23. 3., ob 17. uri.

PREDSTAVITEV
SVETOPAVELSKIH ZVONOV
Zvonova na Svetem Pavlu sta posvečena Apostolu narodov in Angelu
Slovenije.
Prvi nas povezuje s časi, ko so se
naši predniki tu, na Školju ali Ortaoni, prvič srečali s krščanstvom. Širili
so go rimski vojaki, prvi kristjani
naše župnije. Slovenci smo se sčasoma nove vere tako oklenili, da se
je ohranila do današnjih dni. Pomagala nam je sooblikovati človeško in
narodno zavest ter nas povezovala z
drugimi evropskimi narodi.

Apostola narodov so v odličnem
žalskem Ferralitu ulili 16. septembra
2012. Poje s tonom C, njegov premer je 747 mm, tehta pa 238 kg. Za
svetopavelsko preslico ga je kupila
domačinka, gospa Ivana Copič.
Zato se z njo zahvaljujemo Gospodu
Bogu, da jo je kljub številnim preizkušnjam (ali pa prav zaradi njih)
ohranil do današnjega dne, ko lahko
svoje življenje in trpljenje povezuje
z zvonkim glasom Apostola narodov.
Iz srca ji privoščimo, da je temu
prvemu zvonu svetopavelske zvončnice tudi botra. Naj tudi po njeni
zaslugi sv. Pavel še naprej opravlja
svoje poslanstvo.
Že v Fatimi se
je
pastirčkom
razodel
angel
njihovega naroda. Vsak narod,
majhen ali velik, je pri Bogu
pomemben. Zato tudi narodu pošilja
posebnega angela. Našemu varuhu
posvečen zvon so v žalskem Ferralitu
ulili 13. novembra 2013. Poje s tonom
Es, njegov premer je 622 mm, tehta pa 143 kg. Za cerkev na Svetem
Pavlu ga je kupil dobrotnik iz Italije,
ki želi ostati neimenovan. Zato pa v
duhu krščanske velikodušnosti svoj
glas odstopa temu imenitnemu glasniku bratstva in sprave med narodi.
Vse zvonove je z veliko ljubeznijo pripravljal Ludvik Feuče. V sodelovanju
s kolavdatorjem Markom Česnom in s
številnimi drugimi sodelavci ter dobrotniki je naredil vse, da sta jezika obeh
zvonov spregovorila in pojeta: po starem, na roke, in s pomočjo elektromagnetnega pogona na sončno energijo.
V cerkvi bo odslej tudi najmanjši, Dekanov zvonček. Zvonček Aleksandra
Lestana nas bo v cerkvi spomnil na
začetek bogoslužja.

