Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 2.,
Polikarp,
škof in mučenec

KAMNJE ob 18.30
za † Jožefo Krkoč
Potoče 40, 8. dan

prva postna nedelja

18.00 križev pot

Matija,
apostol

VRTOVIN ob 18.30 18.00 križev pot ČRNIČE ob 18.30
za † Alberta Kandusa
za † Marijo Hrovatin,
Vrtovin 29
p. n. darovalca

sreda, 25. 2.,
Valburga,
opatinja

SKRILJE ob 18.30 18.00 križev pot MALOVŠE ob 18.30
za † Ingrid,
za † Antona in Hermino
p. n. Skrilje
Mladovan, p. n. Malovše 31

četrtek, 26. 2.,

ČRNIČE ob 18.30
za † Jožefa Vodopivca,
p. n. Črniče 8

torek, 24. 2.,

Aleksander (Branko),
škof

+ petek, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

ni svete maše

sobota, 28.12.,

ČRNIČE ob 18.30
za †† starše Koron in Valič,
p. n. Črniče 4

Roman,
opat

nedelja, 1. 3.
DRUGA POSTNA
NEDELJA
Albin (Zorko),
škof

V SKRILJAH ob 8.00
molitev križevega pota

ni jutranje svete maše!
ČRNIČE ob 9.00 (glasovnice za ŽPS)
za †† Bratina in Ušaj,
p. n. Črniče 72
za † Kazimirja Bavca, p. n.
KAMNJE ob 10.30 (glasovnice za ŽPS)
za †† Lozar in Štucin,
Vrtovin 130

od 10.00 križev pot

ob 14.30 križev pot v Gojačah (v cerkvi)
Maše drugje: V Medžugorju v četrtek: V zahvalo, Fevče, Vrtovin 37a; v nedeljo: za župnijo

 Za konec
LISTEK – Moški pusti avto na parkirišču in nanj nalepi listek: »Ne vlamljaj, nimam avtoradia!« Ko pride nazaj,
avtomobila ni, listek pa je na tleh in na njem dopisano: »Ne sekiraj se, ga bomo že vgradili!«
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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Za menoj
Neka žena se je odpravila nakupovat. Vendar je zapravila
več
denarja, kakor bi ga smela. Ko je mož doma nad njeTisti čas je
nim
ravnanjem negodoval, mu je razložila: »Nisem se mogla
Duh odveupreti.
Sam hudič me je zapeljal v skušnjavo.« »Zakaj pa
del Jezusa v
mu
nisi
rekla 'postavi se za mano, skušnjavec'« jo je mož
puščavo. V
ostro
vprašal.
»Prav to sem storila,« je odgovorila žena. »A
puščavi je bil
si
lahko
misliš,
kaj je storil? Sklonil se je čez mojo ramo in
štirideset dni
mi
zašepetal
na
uho: 'Draga moja, ta obleka ti tudi zadaj
in satan ga je
skušal. Bil je
odlično pristaja.'« *
med zvermi
Duhovni boj je bil in bo. Nekateri še vedno verjamejo, da
in angeli so
bo mogoče zmagovati s psihologijo in z znanjem. Človek je
mu stregli. Ko
upal, da bomo nekoč uredili človeško družbo tako, da se ne
pa so Janeza
bo nič podiralo in ne bo vojn. Ko smo dobili svojo državo,
zaprli v ječo,
smo mislili … Ko se dva poročita, mislita … Ko dobiš službo,
je šel Jezus v
misliš … Ko prideš z romanja ali duhovnih vaj, misliš … Že
Galilejo.
z Noetom Sveto pismo pove: ne gre. Skušnjavec je pameOznanjal je
tnejši, je veliko bolj inteligenten. Vedno poskrbi, da najdemo
Božji evangelepo nalepko in opravičilo za svoje ravnanje. Toda življenje
lij in govoril:
»Čas se je do- je v Božjih rokah. Žal si predstavljamo, da je zato življenje
v njegovih rokah popolno, brez prask, brez porazov. Srce
polnil in Božje
mi kriči, ko gledam nekatere otroke, ki jih danes starši niso
kraljestvo se
prav nič pripravili na to, kar jih čaka. Nekateri čakajo, da bo
je približalo.
to namesto njih naredila država, Cerkev, krožek, klub … NaSpreobrnite
redila bo pač namesto njih preizkušnja. Ni več dvoma, trenuse in verujte
tno smo v časih globoke preizkušnje.
evangeliju!«
Lomimo
se v osebnih odvisnostih, druMr 1,12–15
žinskih odnosih, na delovnih mestih. Hudič
izrablja rane naše padle narave, danes
lahko uporablja sodobne medije.
Misli, da nas sedaj s tem res obvlada, misli, da slavi zmago.
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
Puščava je torej del življenja. Sveti
1. berilo: 1 Mz 22,1–2.9–18
Duh je Jezusa odvedel v puščavo. Zato
2. berilo: Rim 8,31–34
ne obupuj in se ne vdajaj strahovom, ko
evangelij: Mr 9,2–10

tudi tebe pošilja tja. Prej ali slej nekje popustimo, prej ali slej se v družini nekaj prelomi. Prelomiti se mora v
narodu, tudi v Cerkvi. Brez skušnjave
in brez porazov bi ostali v tej zaprti
dolini. Brez skušnjav bi si človek zgradil svoje kraljestvo na zemlji in nikoli
ne bi vedel, da je na zemlji le na poti
v drugačno življenje.
Kristus vstopa v puščavo, kjer Izraelci niso zdržali v zvestobi, tja, kjer
tudi midva ne zdrživa. Ko pride iz puščave, začne takoj oznanjati. In kaj
oznanja? Poboljšajte se? Ne! Oznanja:
Spreobrnite se! To pa je velika razlika.
Postni čas ni le za »poboljšanje«, popravljanje. Spreobrneš se, ko začneš
»gledati čez«. Ko priznaš, da potrebuješ Božji poseg in da zemlja ni tvoja
zadnja domovina. Ko začneš z Bogom
gledati čez, te ne zanima več, kaj kača
vidi zadaj in kaj ti šepeta na uho.
župnik
* B. Rustja, Zgodbo ti povem, Ognjišče 2011.

VEROUKA
v tem tednu ni, so počitnice.
IZBOR ČLANOV ŽUPNIJSKEGA SVETA
Danes ste prejeli glasovnico. Če je
niste ali jo izgubite,
jo dobite še v župnišču, na spletu je
ni, ker je veljavna le
z žigom. V nedeljo
jo oddate v skrinjico, če vas ni odma,
jo že prej oddajte v župnijski poštni
nabiralnik.
Potrudite se in izpolnite to odgovorno
nalogo. Če je le mogoče, napišite vse
tri kandidate. Potrudite se tudi mladi
od 16. leta starosti naprej.

Pomembno se mi zdi, da pred izborom
vsak tudi moli za pravo luč Svetega Duha. Izberimo tiste, ki so modri,
dejavni in pripravljeni na sodelovanje.
Prav je, da je sestava ŽPS tudi enakomerno pokrita glede na spol, starost
in število prebivalcev podružnic, vendar na glasovnico lahko napišete imena iz katerega koli dela župnije, tudi
če ni iz vaše vasi. Za pokritost vseh
vasi bomo poskrbeli ob končni sestavi
glede na prejete glasovnice.
Nekateri sodelavci – zborovodje, organisti, mežnarji, karitas, katehisti –
so člani ŽPS že samodejno po službi.
Nekaj članov lahko župnik tudi sam
predlaga v imenovanje.
Namen ŽPS je, da spremlja, preverja, načrtuje. Opozarja na pomembne
stvari, odkriva različne karizme posameznih vernikov zunaj ŽPS in jih
vključuje. Izbor na 2. postno nedeljo
je spodbuda, da v župniji sodelujemo v čim širšem krogu, ne glede
na to, ali je kdo član ŽPS ali ne. V
prihodnosti bomo vedno bolj delali z
roko v roki.
P. TOMAŽ PODOBNIK MED NAMI
Na drugo postno nedeljo bo pri obeh svetih mašah gost jezuit
p. Tomaž Podobnik.
Že nekaj let ima pomembno poslanstvo,
da oznanja in razlaga
pomen Božjega usmiljenja za današnje čase. Vemo, da je
sv. Janez Pavel II. sklenil zemeljsko
pot prav na večer pred praznikom
Božjega usmiljenja, ki ga je sam preroško vpeljal. Pater bo govoril tudi o
pomenu praznovanja Gospodovega
dne. Lepo vabljeni, da mu prisluhnite.
V nedeljo ne bo prve maše v Skriljah,
udeležite se ene od obeh, glasovnico
lahko oddate tudi v drugi župniji.

DEVETDNEVNICA ZA
OHRANITEV VREDNOTE DRUŽINE
V slovenskem narodu se spet načrtno
»pripravlja teren«
za uveljavitev sprememb družinskega
življenja. Ne gre le za
politični boj, gre za
duhovni boj, ki pod
privlačnimi nalepkami namerno spodkopava nekatere družinske temelje.
Kristjani imamo po krstu preroško
službo in nalogo, da v nekaterih
pomembnih trenutkih ne ostanemo
nemi psi, ki bi morali zalajati. Samo
z zgražanjem in gledanjem poročil ne
bomo nič pomagali.
Zato vas res vabim, da se pridružite
spontanemu povezovanju, ki se je
začelo v teh dneh.
Slovenski škofje in ljudje dobre volje
nas zato vabijo k molitveni devetdnevnici v čast Svetemu Duhu za
ohranitev vrednote družine v dneh
od 23. februarja do 3. marca. V
programu Radia Ognjišče bo v času
devetdnevnice prenos molitve iz radijske kapele: ob 5.00 molitev rožnega venca; ob 12.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.
Kdor le more, naj se pridruži molitvi
ob napovedanih urah ali pa si izbere
svojo uro dneva in moli v isti namen. V mrežo povezana molitev ima
neizmerno moč proti zlu. Sile zla so
inteligentne, vendar šibke v odnosih.
Molitev pa je odnos.
Koalicija »Za otroke gre« vabi na
shod »Dan Ljubezni«, ki bo v torek,
3. marca, ob 16.30 v Ljubljani pred
Državnim zborom. V prijetnem, sproščenem ozračju z glasbeno-kulturnim
programom bomo pričevali o lepoti in
pomenu materinske in očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev ter
se zavzeli za srečno otroštvo naših
otrok. Več na: 24kul.si.

KRIŽEV POT
Vabljeni k molitvi, kjer je križev pot
pol ure pred mašo. V soboto zjutraj se
zberete v Skriljah in v nedeljo ob 14.30
v Gojačah.
DUHOVNE VAJE ZA PARE
V četrtek odhajamo na štiridnevne
romarske duhovne vaje za zakonske
pare v Medžugorje. Odhod avtobusa je
ob 5. uri iz Črnič, pobira po vaseh
proti Ajdovščini. Vračamo se v nedeljo ok. 18. ali 19. ure. Vabim vas, da
nas spremljate z molitvijo. Sprostilo se
je še nekaj mest na avtobusu, zato se
lahko še kdo od parov pridruži. Ker se
nas je zbralo za avtobus, je prispevek
za pot in bivanje le 120 € na osebo.
Pridružite se lahko poročeni in še neporočeni pari.
MLADI
se sami dobite na druženju v župnijski
kuhinji v Kamnjah v petek ob 20. uri.
MAVRIČNI
V nedeljo v Črničah po maši mavrična skupina. Otroci, lepo vabljeni.
***
Molitev ob izbiri novega ŽPS
Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
»Pojdite tudi vi v moj vinograd.«
Daj nam duha modrosti, da se bomo
velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo v našem imenu
in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu ter pri uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta in
blaženih drinskih mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

