Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 3.,
Frančiška Rimska,
redovnica

KAMNJE ob 18.30 18.10 križev pot GOJAČE ob 18.30
po namenu,
za †† Jožefo in Pavlino
Kamnje 2c
Podgornik, p. n. Gojače 30

torek, 10. 3.,
40 mučencev
iz Armenije

VRTOVIN ob 18.30 18.10 križev pot ČRNIČE ob 18.30
za †† Kobal,
za †† Jasno in Janko
Vrtovin 71c
in †† Valič p. n. Črniče 25

sreda, 11. 3.,
Konštantin,
spokornik

MALOVŠE ob 18.30
za † Jožefa Cigoja,
p. n. Skrilje 47a

četrtek, 12. 3.,

KAMNJE ob 18.30
za † Jožefo Krkoč,
Potoče 40, 30. dan
prva spoved prvoobhajancev

Justina,
devica

+ petek, 13. 3.,
Kristina
mučenka

sobota, 14. 3.,
Matilda,
kraljica

nedelja, 15. 3.
TRETJA POSTNA
NEDELJA
Placid,
redovnik

ČRNIČE ob 18.30
za † Franja in †† starše
Minkuž, p. n. Črniče 27a

ČRNIČE ob 19.00
za † Albino Ušaj, p. n. darovalcev
za † Armina Černigoja, Vrtovin 37
prva spoved prvoobhajance
SKRILJE ob 8.00 7.40 križev pot
za †† Frančiško in Jožefa
Valiča, Skrilje 38

ČRNIČE ob 18.30
za † dekana Alojza Novaka
in za vse †† črniške
duhovnike, p. n. darovalcev

KAMNJE ob 7.30 od 7.10 križev pot
za †† Jožko in Alojza Krašna,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
za † starše Lada in Lidijo in za †† iz družine,
p. n. Pavle iz Kanade
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 od 10.10 križev pot
za †† Mervič,
Vrtovin 75
ob 14.30 križev pot v Črničah

Oddani mašni nameni, opravljeni drugje v marcu:
za †† Kodrič, Skrilje 36

 Za konec
ZDRAVNIŠKA – »Za vas imam dobro in slabo novico,« reče doktor pacientu. »Najprej mi povejte slabo novico,«
reče pacient. »Imate hudo neozdravljivo bolezen!« »Kaj pa dobra novica?« »Poimenovali jo bomo po vas.«
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

tretja postna nedelja

8. marca 2015
št. 10

Menjalcem
je raztresel denar
in prevrnil mize,
prodajalcem golobov pa rekel:
»Spravite proč
vse to in iz hiše
mojega Očeta ne
delajte tržnice!«
Njegovi učenci so
se spomnili, da
je pisano: ›Gorečnost za tvojo
hišo me použiva.‹
Judje so mu rekli:
»Kakšno znamenje nam pokažeš,
da smeš tako delati?« Jezus jim je
odgovoril in rekel:
»Podrite ta tempelj in v treh dneh
ga bom postavil.«
Judje so tedaj
rekli: »Šestinštirideset let so zidali
ta tempelj, ti pa
ga boš postavil v
treh dneh?« On
pa je govóril o
templju svojega
telesa.
Jn 2,15–21
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 2 Krn 36,14–23
2. berilo: Ef 2,4–10
evangelij: Jn 3,14–21

Nekoristno
Neki kovač je vzgojil svojega sina po vseh predpisih in
pravilih krščanske vzgoje. Sin je šel k prvi spovedi, obhajilu in birmi. Neko nedeljo kmalu po birmi je prosil sina,
naj ostane doma, ker morata v kovačiji skupaj opraviti
neko delo. »Oče, tretja Božja zapoved prepoveduje delo
ob nedeljah,« ga opozori sin. »Kaj pa še?« mu zabrusi
kovač. »To so zapovedi za majhne otroke. Ti si sedaj velik
in postal si pravi fant. Pojdi lepo na delo.«
»Prav, oče,« se vda sin. »Toda tretji sledi četrta Božja
zapoved: Spoštuj očeta in mater. Je ta zapoved samo za
male otroke?« Oče je obmolknil. Sin je vseeno šel k sveti
maši. Kako vesel je bil, ko je na koncu videl očeta. In ta
mu je na poti domov rekel: »Sin, imaš prav. Božje zapovedi veljajo vedno in za vse. Odslej bomo v cerkev hodili
skupaj in slavili Boga.«
Jezus se je razhudil: »Spravite proč vse to in iz hiše
mojega Očeta ne delajte tržnice!« V templju je našel prodajalce in menjalce. Ni treba, da bi danes po cerkvah
našel stojnice. Bolj kot vidne bi našel nevidne menjalnice.
Kristjane, ki hodimo k bogoslužju zaradi »koristi«. Bog
nam ljudem vedno »pride prav«. Hitro ga obrnemo v svojo korist. Kako dobro papež Frančišek večkrat okrca nas
kristjane, če danes vero živimo tako, da se jo da izmeriti,
shraniti, imeti … Toda vere, pobožnosti se ne da meriti. Ne da se je shraniti za
naprej, ne da se je imeti
pod nadzorom in ne da
se je naučiti v šoli ali pri
verouku.
Kristus takoj pove,
da je konec človeške
religije in začetek vere.
Desetere zapovedi za
vero več ne zadostuje-

jo. Sedaj gre za njegovo telo: »Podrite
ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Prej se človek hoče darovati
Bogu, sedaj se Bog daruje. In to je
najtežje sprejeti. Križ je »Judom v pohujšanje, poganom nespamet.« Lažje
je sprejeti vero, v kateri imam nekaj
od tega. Križa pa se brez vere, se pravi brez ljubezni med Bogom in človekom, ne more razumeti.
Zato ponavljam najprej sebi, nato
tebi: Iti v tempelj v teh časih je nekaj
najbolj zdravilnega. Dihamo namreč
zrak, v katerem sta vedno močnejša
korist in udobje. Počasi in vztrajno ta
zrak diha tudi Kristusovo telo, Cerkev.
Biti deležen svete maše je nekaj povsem nekoristnega. Evharistija je skozi
stoletja varovala kristjane pred »koristnostjo«.
Življenje samo je nekoristno. Ko postane koristno, takrat otroci, bolniki,
nerojeni otroci z možnostjo motenj,
starejši, drugačni začnejo postajati
predmet. Otrok postane nekdo, ki ga
imam pravico imeti.
Želim ti, da bi bil tudi tvoj postni čas
vedno bolj »nekoristen«.
župnik

KRIŽEV POT
Danes, 8. marca, je dekanijski križev
pot na Gradišče pri Vipavi. Začetek
ob 14.30. Ob isti uri je križev pot tudi
v cerkvi na Ravnah, prihodnjo nedeljo popoldan pa v Črničah.
VEROUK
je reden. Družine veroučencev vabim
k poglobljenemu molitvenemu
življenju v postu. Nekaj preproste
redne molitve rožnega venca dela ču-

deže. Posta akcija enkrat k »nekoristni sveti maši«. Pri verouku zbiramo
star papir in darove za misijonarja.
PRIPRAVA NA KRST
je v torek ob 20. uri v Marijinem
domu v Šturjah (pri cerkvi). Krst
otrok bo v obeh župnijah na velikonočni ponedeljek dopoldne.
PRVA SPOVED

V tem tednu priporočamo v molitev
družine prvoobhajancev, ki bodo prvič
prejeli zakrament
sprave. V Kamnjah
se dobimo v četrtek pred mašo
ob 17.30, v Črničah pa v petek ob
18.00, ob 19.00 sveta maša.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Za starše je kateheza v Kamnjah v
sredo ob 20.30.
ZA OTROKE GRE

Dragi verniki,
dragi bratje in
sestre,
kristjani smo
bili v zgodovini
mnogokrat izpostavljeni težkim
preizkušnjam. Z zaupanjem pa tudi
z mnogimi žrtvami in mučeništvom
smo ohranili vero.
Na nas je, da to vero posredujemo
prihodnjim rodovom. Kot veste, je bil
sprejet nov zakon o družini, ki je v
popolnem nasprotju z naukom naše
Cerkve.
Vabim vas, da ne obupamo, ampak
se z molitvijo in konkretnimi dejavnostmi zavzamemo za vrednoto
družine in pravice otrok.
V ta namen vas lepo vabim, da danes po sv. maši podpišete pobudo,

da vsi državljani na referendumu
odločamo o tem,
kako naj bosta zakonska zveza in
družina opredeljeni.
V upanju, da boste to prošnjo sprejeli
z razumevanjem, kličem na vas in
vaše domače Božji blagoslov.
Jurij Bizjak, koprski škof

VEČER ZA OČETE
Že sedaj vabljeni očetje veroučencev
in tudi drugi očetje na večer prav za
vas, ki bo po prazniku sv. Jožefa v
tednu družine, v torek, 24. marca,
ob 20. uri v Kamnjah. Med nami bo
gost p. Marjan Čuk, ki bo z nami delil
dragoceno izkušnjo in znanje.

Podpise zbiramo še danes po vseh
svetih mašah, prostovoljci jih boste
posredovali naprej. Vabljeni tudi k
molitvi, da bi v naši domovini sredi
kulture uveljavljanja »jaza« rasla kultura odnosov, občestva in življenja.

P O S T N I V E Č E R I 2015
V dvorani srednje šole Vena Pilona v
Ajdovščini v četrtek, 12. marca, ob
20. uri, mag. Helena Zevnik Rozman:
MED MINLJIVOSTJO IN UPANJEM (paliativna oskrba, evtanazija ...)

24 UR ZA GOSPODA - MOLITEV IN
POST ZA DOMOVINO
Papež Frančišek
je škofije po svetu povabil, da se
ta petek in soboto povežemo
k vztrajni skupni
molitvi. Od petka ob 19. uri do sobote ob 19. uri se bomo v samostanski
cerkvi v Vipavskem Križu župnije
povezale v verigo tihega češčenja.
To je dan molitve in posta za slovensko domovino, ki je letos lepo povezana z molitvijo po vsem svetu.
V petek ob 19. uri bo sveta maša v
samostanski cerkvi, po njej se začne
tiho češčenje v zimski samostanski
kapeli (prostor zraven cerkve). Vsaka
župnija za eno uro poskrbi vsaj za
enega dežurnega molivca. Vabljeni
tudi k postu za domovino. Tihi molitvi
se lahko pridružimo ob kateri koli uri.
Naši župniji sta izžrebali: Črniče v
soboto od 9. do 10. ure, Kamnje
v soboto od 11. do 12. ure. Lepo
vabljeni prostovoljci, da si vzamete
čas in se pridružite. Vsaj kdo naj me
tudi obvesti, da bo zagotovljen vsaj
en dežurni molivec.

ŽUPNIJSKI SVET
hvala vsem, ki ste pomagali pri izpeljavi izbire. Hvala vsem, ki ste in
boste pripravljeni sodelovati. Vseh
novih članov mi še ni uspelo vprašati,
sestava ŽPS bo zato objavljena prihodnjo nedeljo.
***
Molitev za družino
MOLITEV ZA DRUŽINO
Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen.
Slavimo te in hvalimo,
ker si ustvaril družino,
da se tvoja ljubezen po njej
uresničuje in razširja.
V času, ko se želi razvrednotiti družino,
materinstvo in očetovstvo,
se milostno ozri na nas,
da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni.
Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo,
zgledom in javno besedo
pogumno zavzeli za vrednoto družine
ter jo posredovali našim mladim.
Naše družine, naš narod in naše voditelje
Izročamo v varstvo Matere Marije,
svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine.
Stvarnik družine,
sprejmi naše prošnje in jih usliši
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Marija, Kraljica družine,
prosi za nas!

