Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 2.,
Julijana Koprska,
mučenka

torek, 17. 2.,
Silvin,
škof

++ sreda, 18. 2.,
pepelnica,
Frančišek Regis,
mučenec

šesta nedelja med letom

GOJAČE ob 18.30
za † duhovnika Janka Krkoča
p. n. Malovše 24
VRTOVIN ob 18.30
za †† Jožefa in Marijo Podgornik,
Vrtovin 34

ČRNIČE ob 18.30
molitveno bogoslužje

ČRNIČE ob 17.30
pepelenje
za † starše Rebek in †† sorodnike,
p. n. Črniče 83
KAMNJE ob 18.30
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35

pepelenje

četrtek, 19. 2.,
Konrad iz Piacenze,
spokornik

KAMNJE ob 18.30
za † Dušana Slejka.
Potoče 2, 8. dan

od 18.00 križev pot

+ petek, 20 2.,
Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

ČRNIČE ob 18.30
od 18.00 križev pot
za Milana in Dragico Cigoj in v zahvalo,
p. n. Črniče 16

sobota, 21 12.,
Irena Rimska,
devica

SKRILJE ob 8.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74

nedelja, 22. 2.
PRVA POSTNA
NEDELJA
Sedež apostola
Petra

od 7.30 križev pot

KAMNJE ob 7.30
za †† vero in Antona Bratina,
Kamnje 1a
ČRNIČE ob 9.00
za †† Zofko Vidmar,
p. n. Ravne 3
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Čermelj,
Kamnje 36

od 10.00 križev pot

ob 14. uri križev pot od pokopališča v Malovšah do Sv. Pavla
++ strogi post; + zdržek mesnih jedi

 Za konec
KOČA – Planinec zvečer že v temi zagleda majhno kočo, pride in potrka. Iz koče se zasliši otroški glas: »Kaj bi pa
radi?« »Kaj tvojega očeta ni tu?« »Ne. On je bil tu že prej, pa je odšel.« »Kaj pa mama?« »Ona je bila tukaj še pred
očetom.« »Kaj potem sam živiš tu?« »Ne. Očka in mama sta v koči. Tu, kjer vi trkate, je naše poljsko stranišče.«
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
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Tisti
čas

Iz naslonjača

Zelo znan je dogodek iz življenja sv. Frančiška, ko se je nekoč ustavil, gledal gobavca, potem šel do njega in ga poljubil.
je k Jezusu
Gobavci so bili takrat v Assisiju povsem izločeni iz družbe.
prišel gobaV Jezusovem času je bilo enako. Ko se je na koži pojavilo to
vec in ga na
znamenje bolezni, si vedel: nisem samo neozdravljivo bolan,
kolenih prosil:
ampak tudi ločen od družbe.
»Če hočeš, me
Jezus in Frančišek sta v gobavcu prepoznala podobo žalomoreš očististnega stanja človeštva. Greh nas je pustil v tej dolini neti.« Zasmilil se
ozdravljivo bolne. Greh nas ni prizadel le kot posameznike.
mu je, iztegnil
Predvsem nas je iztrgal iz občestva, sebe ne doživljamo več
je roko, se ga
kot del telesa. Skozi nas se ne pretaka več kri, odnosi ne tedotaknil in mu
čejo skozi nas. Greh te odtrga od občestva, da odnosi tečejo
rekel: »Hočem,
le še »po vrhu«, zunaj nas.
bodi očiščen!«
Sv. Frančišek je takrat odkril zelo pomembno stvar: Če hoGobe so takoj
čem
tega gobavega človeka rešiti, se moram z njim združiti.
izginile in bil je
Če
se
z njim združim, bom tudi sam umrl. Vse religije se
očiščen. Jezus
trudijo
s postnimi vajami. Ob srečanju z gobavcem je odkril
ga je brž s stronov pomen posta. Kristus nas je rešil s tem, da se je z nami
gimi besedami
poslal ven in mu združil. To je velik opomin za kristjane, ki smo post spremenili v takšne in drugačne vaje naše osebne volje. Odpovedujemo
rekel: »Glej, da
nikomur nič ne
se čokoladi, alkoholu …, delamo trdne sklepe za osebno zdravje
poveš, ampak
in pri tem ostajamo bolni posamezniki. Človek sebe rešiti ne
pojdi, pokaži se more. Lahko sebe le malo popraviš. Vendar ostajaš zunaj.
duhovniku in
Post je torej neskončno več kot vaja v odpovedi. Lačnemu
daruj za svoje
človeku ne moreš pomagati, dokler nisi tudi
očiščenje, kar
sam lačen. Grešnemu in bolnemu človeku ne
je zapovedal
moreš pomagati iz naslonjača. Kristus ni
Mojzes, njim v
naredil načrta »od daleč«, za mizo v nebepričevanje.«
sih. Rešil nas je z ljubeznijo, ljubezen pa je v
Mr 1,40–44
tem, da zapustiš in se združiš.
Papež Frančišek je modernim kristjanom
Odlomki Božje besede
napovedal zelo jasno. Ne bomo pomagali
na 1.postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 9,8–15
ljudem, če ne bomo šli k njim in sami začeli
2. berilo: 1 Pt 3,18–22
smrdeti po ovcah.
evangelij: Mr 1,12–15

župnik

PEPELNICA
Z obredom pepelenja se začenja
40-dnevni sveti postni čas. Vabljeni
k sveti maši na pepelnično sredo. Povabilo še prav posebej velja za starše
in njihove otroke. Simbolna in bogoslužna dejanja so pomembna. Na pustni torek ni verouka.
POSTNI ČAS
ni predvsem v raznih
odpovedih kot »treningu« volje. Postni čas je
predvsem vstopanje v
duhovni boj. Dotika se posebej odnosov. Postne vaje nas odpirajo za Boga.
Na pepelnico in veliki petek je strogi post, vse petke v postu pa zdržek
od mesnih jedi. Zlasti v sodobnem načinu življenja postaja vedno bolj rodoviten in na novo prebujen krščanski
celodnevni post ob kruhu in vodi, pri
katerem ne stradamo, ampak jemo
kruh in pijemo vodo. Prinaša globoko
notranjo svobodo in odprtost za stvari, ki jih sicer ne zaznamo.
POSTNE POBUDE ZA OTROKE IN ODRASLE
Veroučenci boste letos spet zbirali rabljen papir po razredih. Lahko
ga prinesete k župnišču, ko pridete k
maši ali verouku. Izkupiček bomo namenili misijonarju Janezu Mescu, ki
otrokom gradi novo šolo.
Veroučencem predlagam še boljšo
vajo: V postnem času bom zavestno
šel enkrat med tednom k sveti
maši. Maša se razlikuje od vseh drugih dejavnosti, ker je »nekoristna«.
Prav zato zelo zdravilna za sodobno
miselnost. (Vsaj) enkrat vsak teden
v domačo ali drugo cerkev. Učimo se
presegati meje lastne vasi. Kdo, če ne
kristjani, naj danes prvi prispevamo k
novi kulturi srečevanja.
Slovenska karitas tradicionalno vabi k
akciji 40 dni brez alkohola.

MLADI: 40 UR BREZ TELEFONA
Majhna sprememba
v življenju, kot je le
ena ura na dan brez
telefona, prinese veliko spremembo. Pridruži se postni akciji za mlade in za
eno uro na dan, od 19.00 do 20.00,
izklopi telefon, ta čas pa nameni sebi,
Bogu ali drugim ljudem. Sledi akciji
pod naslovom »ResničnostJeLepša«.
40 DNI ZA ŽIVLJENJE
povabilo, ki jo najdete prek župnijske
spletne strani. Lahko se pridružimo
650.000 prostovoljcev v 559 mestih
in v 27 državah sveta. S pomočjo
prostovoljne molitve in poti vere so
bila skoraj na čudežen način rešena
mnoga življenja nerojenih otrok,
celo zaprte klinike za splave in spreobrnjenja zdravnikov. Ne moremo stati križem rok. Prebudilo se je tudi pri
nas!
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine bo
v četrtek ob 19.30 v Kamnjah.
KRIŽEV POT NA SVETEGA PAVLA
Letos je na vrsti zahodna smer. Zbrali se
bomo pri pokopališču
v Malovšah ob 14. uri
in krenili po delu nove
gozdne ceste. Za branje poskrbite predstavniki vseh podružnic/vasi, kot smo se
dogovorili na ŽPS.
KRIŽEV POT pred delavniško sveto
mašo začnemo pribl. pol ure pred
mašo, da se ne bo preveč zavleklo. K
tej pobožnosti vabljeni tudi v Črničah
in tamkajšnjih podružnicah, kjer je
sveta maša. Otroci se med molitvijo
pridružite strežnikom, ki nosijo znamenje križa po cerkvi.

KULTURNI VEČER
ŠKTD Kamnje-Potoče vabi na kulturni
večer z nastopom dueta BAKALINA
(nadomestni datum) v petek, 20. 2.,
ob 19.00 (Kamnje, veroučna dvorana).
Vstopnina: 5€, za otroke do 15. leta
pa vstopnine ni. Vabljeni!

Dosedanjim članom ŽPS se je iztekel
petletni mandat. Na sestanku prejšnji
teden ste člani ŽPS v obeh župnijah
soglasno potrdili predlog, da se sestavi župnijskega gospodarskega sveta
mandat podaljša. Imenovanje ŽGS se
po statutu razlikuje od ŽPS. Zaradi narave dela ni vedno vezan na volitve in
te sodelavce lahko župnik po posvetovanju in potrditvi ŽPS imenuje ali jim
mandat podaljša. Predlog je bil sprejet tudi v obeh ŽGS, čeprav to sicer ni
bila njihova želja. Obe sedanji ekipi sta
zelo ubrani. V Črničah smo prešli na
nov način organiziranja gospodarskih
zadev preko koordinatorja laika in ožje
operativne skupne.
Člani ŽPS zajemajo širše področje pastorale pri oznanjevanju, bogoslužju in
dobrodelnosti, zato jih po vseh župnijah izbiramo vsakič znova.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Sedaj je potrjen program in cena nove
smeri župnijskega romanja. Ohranili smo tridnevno različico. 30. aprila
bomo poromali po poteh sv. Antona Padovanskega, sv. Leopolda
Mandiča in sv. Katarine Sienske,
sozavetnice Evrope: Padova, Parma,
La Spezia, Cinque Terre, Pisa, Lucca
in Siena. Cena se je dvignila na 180
€. Vsi že prijavljeni romarji potrdite
ali odpovejte svojo prijavo osebno ali
preko e-pošte. Novi s čakalne liste pa
izpolnite prijavnico. Več podatkov dobite na natisnjenih listih ali na spletni KAKO NAJ IZBIRAMO
strani.
Kdo lahko izbira člane ŽPS?
Pravico izbirati ima vsak župljan, ki je doIZBOR ČLANOV ŽUPNIJSKEGA SVETA polnil 16 let in je prejel zakramente uvaPred nami je izbi- janja v krščanstvo (krst, obhajilo, birmo).
ranje članov žuKdo je lahko izbran v ŽPS?
pnijskih pastoralnih
Pravico biti izbran ima vsak, ki je dopolsvetov. Na prvo
nil 16 let in prejel zakramente uvajanja
postno
nedeljo
(krst, obhajilo, birmo), živi ali deluje v
boste pri mašah
naši župniji, je v polnem občestvu s
ob izhodu iz cerkve
katoliško Cerkvijo, ne živi v zunajzadobili glasovnico. Nanjo boste napisali
konski skupnosti, se redno udeležuje
imena in priimke treh župljanov, ki jih
nedeljskega bogoslužja in ga odlikuje
predlagate za člane župnijskega svetrdna vera, živi veri primerno in je prita. Glasovnice boste vrnili v posebno
pravljen sodelovati.
skrinjico pri obeh svetih mašah na
drugo postno nedeljo, 1. marca.
Pred nami je:
To nedeljo bo med nami gost in ne bo
prve jutranje maše v Skriljah. Tisti, ki • četrtek, 26. 2., romarske duhovne vaje
za zakonske pare v Medžugorju, še en
načrtujete, da boste zaradi počitnic
par se je sprostil prostor;
ali drugih razlogov zdoma, pridite že
to nedeljo po glasovnico v zakristijo. • nedelja, 1. 3., druga postna nedelja, oddaja glasovnic za ŽPS; samo dve nedeljMed tednom ali prihodnjo nedeljo jo
ski maši, gost Tomaž Podobnik nas bo
boste lahko že prej oddali v zakristiji
nagovoril o praznovanju nedelje in Božali v župnijski poštni nabiralnik.
jega usmiljenja.

