Bogoslužje:
ponedeljek, 22. 2.,
Sedež apostola Petra

torek, 23. 2.,
Polikarp,
mučenec

sreda, 24. 2.,
Matija,
apostol

četrtek, 25. 2.,
Valburga,
opatinja

+ petek, 26. 2.,
Aleksander (Branko),
škof

sobota, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

nedelja, 28. 2.,
TRETJA POSTNA
NEDELJA
Hilarij (Radovan),
papež

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a

VRTOVIN ob 18.00
ČRNIČE ob 18.00
za †† Karla Bratina in Viktorja za †† Alojza in Marijo Lojk,
Breclja, Vrtovin 55
p. n. Črniče
SKRILJE ob 18.30
za †† Ano in Cirila Humarja,
p. n. Skrilje

druga postna nedelja

GOJAČE ob 18.00
za vse †† Pišot,
p. n. Gojače 39
21. februarja 2016
št. 8/16

MALOVŠE ob 18.00
za †† Venčeslava in s. Pepco
Cigoj, p. n. Rojko

ČRNIČE ob 18.00 ob 17.00 prva sveta spoved v Črničah
v zahvalo in priprošnjo
za † Marijo Batagelj, Potoče 35
VRTOVIN ob 18.30
za † Alberta Kandusa,
Vrtovin 29

RAVNE ob 18.00
za vse ††,
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka Lozarja,
Skrilje 56

ČRNIČE ob 18.00
v priprošnjo na čast
Materi Božji

KAMNJE ob 7.30
za †† Marijo in Jožefa Podgornika, Vrtovin 34
ČRNIČE ob 9.00
za † Franko Fajt ter vse †† Gorjan in Fajt
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Dominika in Pavla Batagelja, Kamnje 9
ob 15.00 križev pot v Gojačah

Pred nami je:
• prvi petek in sobota, 4. in 5. 3., "Z ljubeznijo nad zlo za našo domovino", 24-urna tiha molitev
v Logu. Župnija Črniče po žrebu dežura od 24h do 1h, župnija Kamnje od 5h do 6h;
• torek, 1.3., začetek priprave na krst v Šturjah;
• nedelja, 6. 3., začetek priprave za pare na Kapeli;
• ponedeljek, 7. 3., ŽPS v Črničah (prestavljeno za en teden).

 Za konec
SLEDILCI NA FACEBOOKU – Odločil sem se preskusiti, kako »po facebookovsko« pridobiti prijatelje zunaj Facebook-a.
Torej, vsak dan se sprehodim po ulici in povem mimoidočim, kaj sem jedel, kako se počutim, kaj sem naredil prejšnji
večer in kaj bom storil jutri. Potem sem jim dal slike moje družine, mojega psa, mačka in sebe pri vrtnarjenju. Prav
tako sem prisluhnil njihovim pogovorom, in sem jim povedal, da jih imam rad.
Stvar deluje. Imam že tri ljudi, ki mi sledijo: dva policista in psihiatra.

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

Verjeti, ko se ne vidi
Neka mati je vprašala duhovnika: »Katero molitev mi priporočate, kaj je najbolje moliti?« »Za koga pa moliš?« ga je
zanimalo. »Imam veliko skrbi in nerešenih zadev v družini …«
»Potem je najbolje, da vsakič, ko ti bo težko, rečeš: 'O Bog,
naj se zgodi tvoja volja, ne moja!'« »Kaj, samo to?« ga je
začudeno pogledala. »Samo to!« je potrdil. »Če je samo to,
potem bo pa zelo lahko …«
In vendar ta kratka molitev v našem življenju ni vedno
lahka. Še posebej jo je težko iskreno izreči, ko se nakopičijo
težave, povezane z odnosi. Še teže je reči »zgodi se«, kadar
križ ne pride sam od sebe, brez nas, temveč čutimo, da smo
tudi sami pripomogli in se zapletli. Takrat je teže sprejeti
Božjo voljo. Teže verjamemo, da nas želi zastonj potegniti iz
mreže skrbi in krivde. Križ je tedaj lahko še veliko težji, ker
si ga sami obtežimo s samoobtoževanjem. Težji je, ker se
vrtimo v mislih, »da bi bilo lahko drugače«. In prav tu nas
želi Bog najti, prav tu nas lahko reši našega »ega«.
Apostolom je Bog na gori izkazal posebno ljubezen. Za nekaj trenutkov jim je odvzel zagrinjalo z oči. Na Kristusovem
človeškem obrazu so videli Božjo nebeško luč. Ta svetla podoba je ostala v njihovem spominu. Potrebovali so jo, ko je
prišel križ, ko je bil isti Kristusov obraz poražen in ponižan.
Še posebej so jo potrebovali tedaj, ko so se sami zapletli v
krivdo, ko so podvomili in tudi zbežali, pustili Kristusa samega.
To svetlo podobo Boga so potrebovali v
trenutkih, ko so tudi oni začeli v sebi
ponavljati, da bi bilo lahko drugače.
(Lk 9,28–32)
Šele tedaj so učenci lahko zares izrekli
»zgodi se tvoja volja«.
Težko je verjeti, da se je Bog zares
Odlomki Božje besede
odločil, da se želi ukvarjati z nami.
na tretjo postno nedeljo:
Potrebujemo srečanja na gori Tabor,
1. berilo: 2 Mz 3,1–8.13–15
2. berilo: 1 Kor 10,1–6.10–12
da kasneje verjamemo. Ne le, da
evangelij: Lk 13,1–9
verjamemo v Boga, temveč, da se
Tisti čas je Jezus
vzel s seboj
Petra, Janeza
in Jakoba in šel
na goro molit.
Medtem ko je
molil, se je videz
njegovega obličja
spremenil in
njegova oblačila
so belo sijala. In
glej, dva moža
sta se pogovarjala z njim; bila sta
Mojzes in Elija.
Prikazala sta se
v veličastvu in
govorila o njegovem odhodu,
ki ga bo dopolnil
v Jeruzalemu.
Petra in ona dva,
ki sta bila z njim,
pa je premagal
spanec. Ko so se
zdramili, so videli
njegovo veličastvo in ona dva
moža, ki sta stala
ob njem.

je Bog zares odpravil »k nam«, prav
v moje, naše življenje, v moje in naše
nakopičene težave. Verjeti, da z nami
nima idealnega načrta, ampak načrt skozi okrvavljen in poražen obraz.
Težko je verjeti, da Bog želi uporabiti
naš križ. Ne le tistega, ki nam je dan,
temveč tistega, ki smo si ga tudi sami
pomagali pripraviti.
Tedaj z zagrinjalom na očeh mislimo,
da se je Bog zaradi naše krivde od nas
umaknil. Namesto da bi take trenutke
sprejeli in uporabili za globok »zgodi
se«, se želimo najprej sami popraviti.
»Najprej moja in potem Božja volja,«
si mislimo. Tudi poboljšali bi se radi
najprej po naše, s čim manj njegovega
usmiljenja.
Zato je pravo kesanje v tem, da sprejmem svojo zgodovino kot tako in dovolim Bogu, da jo uporabi. Pri spovedi
pride celo do zakramentalnega združenja Boga z mojo preteklostjo. In kako
lepo je, ko mi preteklost, kakor Mojzes
in Elija na gori, potem lahko spregovori.
Za trdno vero je torej potreben osvetljen spomin. Spomin na čas, ko si padel in vstal, ko si sebi in drugim dopustil Božje usmiljenje. Potrebna je gora
Tabor, da boš lahko verjel, ko se ne bo
videlo. Post je priprava na veliko noč.
Je odmik od doline, da boš potem lahko zdržal v zakriti dolini. Z gore se tvoje življenje vidi drugače, kot iz doline.
župnik

BIRMANSKI VEČER
ZA STARŠE IN BOTRE
V torek bo načrtovano skupno dekanijsko srečanje predvsem za očete in
matere birmancev, lepo vabljeni tudi
botri. Potekalo bo v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini od 19. do
21. ure. Med nami bo dr. Polona Vesel
Mušič, mlada žena in mati petih otrok.

Pri delu in študiju se
je posvetila vprašanju
birme. Ta večer je del
priprave
na
birmo,
v kateri imate starši
tako pomembno vlogo.
Tematika želi osmisliti in olajšati vaše
vzgojno prizadevanje, v katerem ob
vsem drugem pogosto zmanjka moči.
MLADI
Dobimo se spet na mladinskem
srečanju v petek ob 20. uri v
župnišču v Kamnjah.
ORATORIJ, ANIMATORJI
V soboto bo v Vipavi od
9. do 13. ure skupna
priprava za animatorje
letošnjega oratorija. Predstavljena bo
tema, zgodba, gradiva … Dobro je, da
se udeležimo te priprave v čim večjem
številu. Sporoči Maticu ali župniku
zaradi prevoza.
Oratorij bo letos od 27. do 30. junija, starši lahko računate na termin.
Oratorija ni brez mladih animatorjev.
Že sedaj vabljeni, da se pridružite
tudi novi animatorji od končanega
9. razreda naprej. Treba pa se je
pridružiti pripravam na spomladanskih srečanjih ob petkih zvečer. Ostali birmanci se boste na oratoriju že
lahko vključili kot pomočniki.
MLADI PRITRKOVALCI
Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina
vabi na izobraževanje in praktične
vaje v pritrkavanju fante in dekleta
iz višje osnovne šole in srednješolce
v soboto, 27. februarja ob 9. uri
v Marijinem domu v Šturjah. Lepa
priložnost, sporoči prijavo župniku.
PRVA SPOVED
za prvoobhajance v Črničah bo v
četrtek; dobimo se skupaj s starši

ob 17. uri v cerkvi pri spokornem lite, da tako blizu tega mega dogodka
bogoslužju, po sveti spovedi smo mladih ob papežu za vašo generacijo
potem skupaj pri sveti maši.
ne bo več. Tudi cena ni pretirana: 392
€ za dva tedna. Pozanimajte se o tem
ZAKONCI
na spletu. »Are you ready?« vprašuje
Srečanje druge zakonske skupine bo
papež v navihanem videospotu na
tokrat v sredo ob 19.30 v Kamnjah.
youtubu, kanal krakow2016.
***
KRIŽEV POT
Vabljeni k molitvi križevega pota v
Skriljah, Kamnjah in Vrtovinu med tedIz Poslanice papeža Frannom in v nedeljo pred mašo. Prihodnjo
čiška za postni čas 2016
nedeljo popoldne bo križev pot ob 15.
uri v Gojačah.
Skrivnost Božjega usmiljenja
se
razkriva
v zgodovini zaveze
SVETO LETO – KARTONČKI Z MOLITVIJO
med
Bogom
in
njegovim
ljudstvom,
so na voljo v cerkvi. Lahko jih
Izraelom. Bog svojemu ljudstvu v
odnesete domov za osebno
vseh okoliščinah izkazuje usmiljenje
ali družinsko molitev. Papež
in je pripravljen z njim ravnati zelo
Frančišek je pripravil zelo
ljubeče in sočutno, še zlasti v tistih
lepo molitev. Ob priložnostih
dramatičnih trenutkih, ko v svoji ne(ne redno) jo bomo skupaj
zvestobi Izraelci zaveze ne spoštujemolili ob sveti maši. Ko ni križevega jo in jo je treba v pravičnosti in repota, priporočam na koncu rožnega snici še močneje potrditi. Gre za revenca pred mašo. Molitvene skupine jo snično ljubezensko zgodbo, v kateri
vključite na srečanjih.
Bog igra vlogo prevaranega očeta
in moža, Izrael pa vlogo nezvestePRVI POSTNI VEČER
ga otroka in žene. Te znane podobe
v četrtek ob 20. uri bo v dvorani sredn- – tako kot v primeru Ozeja (glej Oz
je šole Veno Pilon v Ajdovščini Boštjan 1–2) – nam kažejo, kako zelo se Bog
Hari, Zdravilna moč usmiljenja.
želi povezati s svojim ljudstvom.
Vrhunec te ljubezenske zgodbe je v
PRI NAŠI NONI IN NONOTU
Mladi iz Velikih Žabelj, Šmarij, Gaberij učlovečenju Božjega Sina. Oče svoje
in Planine tudi letos vabijo na prireditev brezmejno usmiljenje izliva v Kristuob materinskem dnevu, ki bo v soboto, su, ki je »učlovečeno usmiljenje«.
5. 3., ob 18. uri in v nedeljo, 6. 3., ob Kot človek je Jezus iz Nazareta pravi
sin Izraela, pooseblja popolno poslu17. uri v dvorani prve slovenske vlade
šnost, ki jo od Juda zahteva šema,
v Ajdovščini. Brezplačne vstopnice
ki je še danes bistvo Božje zaveze z
pa lahko od 22. 2. dobite v kiosku Izraelom: »Poslušaj, Izrael: Gospod
nasproti pekarne Kukaj v Ajdovščini. je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi
Informacije na 030 652 220.
Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo« (5
SVETOVNI DAN MLADIH
Mz 6,4–5). Kot Božji Sin pa je Ženin,
Mlade z vsega sveta papež vabi na ki stori vse, da bi osvojil ljubezen
praznovanje svetovnega dne v Krakov, svoje neveste, s katero je povezan v
konec julija 2016. Tudi mladi z naših brezpogojni ljubezni, ki se razodeva
župnij bodo šli – greste zraven? Pomis- v večni gostiji.

