Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 2.,
Osvald, benediktinec,
prestopni dan

torek, 1. 3.,
Albin (Zorko),
škof

sreda, 2. 3.,
Neža Praška,
redovnica

četrtek, 3. 3.,
Kunigunda,
kraljica

+ petek, 4. 3.,
Kazimir,
poljski kraljevič

sobota, 5. 2.,
Olivija (Livija),
mučenka

nedelja, 6. 3.,
ČETRTA POSTNA
NEDELJA
Koleta (Nika),
redovnica

KAMNJE ob 18.30
v zahvalo za 50 in 60 let
skupnega življenja,
Črmelj-Bizjak
VRTOVIN ob 18.00
za †† starše Bajc in Lozar,
Vrtovin 25a

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Valič,
Skrilje 16

MALOVŠE ob 18.00
za † Viljema Baliča in
vse †† Balič, p. n. Malovše 38

ČRNIČE ob 18.00
po namenu

KAMNJE ob 18.30
ČRNIČE ob 18.00
za † Karlo Rijavec,
za †† starše Ušaj in Mohorčič,
p. n. Vojsko
p. n. Črniče 56
od 18.10 spoved, po maši češčenje
VRTOVIN ob 18.30
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a
od 18.00 spoved, po maši češčenje

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. Črniče
od 17. ure spoved in češčenje

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Kravos,
Skrilje 52
ob 7.30 pobožnost petih prvih
sobot, spoved in češčenje

RAVNE ob 18.00
za † Marijo Krapš,
8. dan
ob 18.00 v Logu prvosobotna
pobožnost in sklep 24-urnega
češčenja, od 17.30 spoved

SKRILJE ob 7.30
za vse †† Bratina, Skrilje 79
ČRNIČE ob 9.00
za †† Franca, Emo in vse †† Čermelj, Gojače 44
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Marijo Gerželj, Kamnje 45, 8. dan

Pred nami je:
• ponedeljek, 7. 3., ŽPS v Črničah (prestavljeno za en teden);
• nedelja, 13. 3., praznovanje svetega Jožefa, celodnevno češčenje in velikonočna spoved v Kamnjah;
• nedelja, 13. 3., radijski misijon do 3. marca;
• četrtek, 24. 3., sveto velikonočno tridnevje; birmanska devetdnevnica;
• sobota, 2. 4., podelitev svete birme v Črničah in Kamnjah.

tretja postna nedelja

27. februarja 2016
št. 9/16

Nazaj k naravi?
Prav ta čas je bilo
nekaj navzočih,
ki so mu poročali o Galilejcih,
katerih kri je bil
Pilat pomešal z
njih daritvami. In
odgovoril jim je:
»Ali mislite, da
so bili ti Galilejci
zato, ker jih je
zadelo to trpljenje, večji grešniki
ko vsi drugi Galilejci? Ne, vam
pravim; toda če
se ne spokorite,
boste vsi enako
pokončani. Ali
onih osemnajst,
ki je nanje padel
stolp pri Siloi
in jih pobil, ali
mislite, da so
bili ti bolj krivi
kot vsi ljudje, ki
prebivajo v Jeruzalemu? Ne, vam
pravim; toda če
se ne spokorite,
boste vsi prav
tako pokončani.«
(Lk 13,1–5)

 Za konec
NA MIZI – Mama ogorčeno: »Jurček! Pa menda ja ne pljuvaš v vazo na mizi!?« »Še ne, mama. Sem pa vsakič bliže.«

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

Odlomki Božje besede
na četrto postno nedeljo:
1. berilo: Joz 5,9.10–12
2. berilo: 2 Kor 5,17–21
evangelij: Lk 15,1-3.11-32

V gozdu so živali živele v miru. Nekega dne pa je mednje
prišel človek. Prihajal je in vsak dan je ubil eno žival. Živali
so sklicale posvet. Vsaka je predlagala način, kako bi se
branila.
Prvi je spregovoril slon: »Jaz človeka prestrašim, ko me
zagleda, vztrepeta.« Za njim se je oglasil tiger: »Mislim,
da je boljše iti v boj kot v obrambo. Priplazim se mu blizu
in skočim nanj.« Jelen je dejal: »Moja varnost je v hitrem
teku; ko zavoham človeka, tečem kot veter, dokler nisem
na varnem.« Kača je siknila: »Sovražim ljudi. Moj način je
najbolj zvit. Ležim v travi, ko se približa človek, sprostim
svojo željo po maščevanju, ga prestrašim in pičim.« Želva je
zaspano povedala: »Jaz se dvignem šele, ko gre nevarnost
mimo. Ko pride, se skrijem pod svoj debeli oklep, kjer nič
ne slišim in nič ne vidim.« Pes je migal z repom: »Ljudje so
nam nevarni. Jaz sem se odločil, da postanem domač z njimi. Ostal bom v njihovih domovih in jim služil, tudi če zgubim svobodo. Poleg tega bom imel zagotovljeno prenočišče,
hrano in mir.« Zadnji je ošabno dvignil glavo kameleon in
pogledal okoli sebe: »Kako se motite. Nič od tega vam ni
treba storiti. Jaz samo spremenim barvo glede na trenutno
okolje. Ne skrbi me, kdo sem in čemu sem tu. Važno je le,
ali želiš rešiti svojo kožo ali ne.«
Tudi v naš »gozd« je stopil greh, edina resnična nevarnost za človeka. Stopil je v ta naš
svet. In ta svet ni poučna zgodba, je resničen. In tudi greh je tako resničen in neizogiben kot smrt. Vsi pričakujemo, da
bomo še za časa svojega življenja dočakali »mir in varnost«. Ko že mislimo, da
le bo, spet nekdo pride in nas vznemiri, pridejo nesreče, begunci, grožnje,
bolezni … Kristusa so zato spraševali,
kje je vzrok, zakaj se je zgodilo, kdo

je kriv … on pa njihov »zakaj« spremeni v »kaj lahko iz tega naredim«.
Tudi v našem »gozdu« se odzovemo
vsak po svoje. In tudi duhovni ljudje
lahko začnemo iskati predvsem varnost, kako rešiti kožo. Ko se oziram
nazaj in vrtam po vzrokih, grem nazaj
k naravi. Bližam se živalim, ki ostajajo
narava. »A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani,« če se ne
spreobrnete, boste ostali samo narava
in končali kot narava.
Bog v tem našem gozdu tako ostaja
otročja podoba: če bom priden, me bo
nagradil, če ne, me bo kaznoval. Jezus je uporabil ljudske dnevne novice
in razgalil to ohlajeno judovsko religijo.
Tudi nam sredi postnega časa pokaže
na smokvo. Bo tudi tvoja vera na koncu ostala uporabna naravna religija?
Že naravna smokva je lahko na svetu
le, da preživi ali pa postane žlahtna in
rodi. Kaj šele ti, ki nisi več samo naraven. Boš tudi v letošnjo veliko noč
šel z Bogom samo, da bolje rešiš svojo
kožo?
župnik

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom
in češčenju. Pobožnost prve sobote
bo v soboto zjutraj in v Logu. Možnost
za spoved bo v Logu od 17.30 in še
med sveto mašo.
Z LJUBEZNIJO NAD ZLO
ZA NAŠO DOMOVINO
Tokratno obhajanje prvih sobot bo združeno s
svetoletno 24-urno tiho
molitvijo pred Najsvetejšim v Logu. V njej se
bomo povezale vse župnije naše dekanije za našo domovino. Tako se bomo
odzvali (teden prej) tudi na pobudo

papeža Frančiška, ki nas že
tri leta spobuja, da se v postu povežemo v verigo 24
ur za Gospoda. Molitvena
veriga v tihoti se prične v
petek ob 19.00 in sklene v
soboto ob 18.00 s sveto mašo ob prvi
soboti. Vsaka župnija poskrbi za vsaj
enega molivca ob določeni uri. Župnija Črniče po žrebu dežura od 24.00
do 1.00, župnija Kamnje od 5.00
do 6.00. Sporočite informativno, da
vemo, da je pokrito. Sicer se lahko z
vstopom skozi sveta vrata pridružimo
ob drugih urah, pridemo in odidemo
kadar koli.
PRIPRAVA NA KRST
V torek se začne spomladanska priprava staršev na
krst otroka ob 20. uri v
Marijinem domu v Šturjah. Naslednja
priprava se začne 3. maja.
Starši, ki želite krstiti otroka, računajte, da bo krst na velikonočni ponedeljek, 28. 3., dopoldne v Črničah in na
nedeljo Božjega usmiljenja, 3. 4., dopoldne v Kamnjah.
PRIPRAVA ZA PARE
se začne na Kapeli v Novi
Gorici prihodnjo nedeljo, 6.
3., ob 19. uri. Potrebna je
prijava. Več na spletni strani.
STARŠI BIRMANCEV
se dobimo na srečanju v sredo ob
19.30 v Kamnjah.
MLADI
imate v petek ob 20. uri mladinsko
srečanje. Tokrat se spet dobite sami,
druženje in skupne igre.
ZAKONCI
Srečanje prve zakonske skupine bo v
petek ob 20. uri v Črničah.

KRIŽEV POT
NOVE POSTAJE NA VITOVLJE
Na 4. postno
nedeljo, 6. 3.,
ob 15. uri vas
župljani Oseka
vabijo na slovesen prenos novih postaj križevega pota iz Vitovelj do cerkve Marijinega vnebovzetja nad vasjo. Prenos figur, pospremljen z molitvijo križevega pota, se bo
pričel ob 15. uri pri kapelici v zaselku
Vitovlje (Vitovje 21). Avtomobile lahko
parkirate na prireditvenem prostoru v
Vitovljah. Če bo slabo vreme, bo slovesnost prestavljena na belo nedeljo,
3. aprila.
Prihodnjo nedeljo je tudi dekanijski križev pot ob kapelicah na Gradišču pri
Vipavi ob 15.30.
SVETO LETO – KARTONČKI Z MOLITVIJO
so na voljo v cerkvi. Lahko jih odnesete domov za osebno ali družinsko
molitev.
DRUGI POSTNI VEČER
V četrtek ob 20. uri bo v dvorani srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini Alojzij Štefan imel večer na temo Moj izgubljeni sin (poklicani z usmiljenjem,
poslani za usmiljenje). Lepo vabljeni.
PRI NAŠI NONI IN NONOTU
Konec tedna mladi iz
Velikih Žabelj, Šmarij,
Gaberij in Planine vabijo na prireditev ob
materinskem dnevu.
Za brezplačne vstopnice je treba pohiteti, dobite jih v kiosku nasproti pekarne Kukaj v Ajdovščini. Predstavi bosta v
soboto, 5. 3., ob 18. uri in v nedeljo,
6. 3., ob 17. uri v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Skrb za lepoto cerkve v Črničah
V nedeljo, 6. 3., je običajna nabirka za
cvetje za veliko noč; dar lahko prispevate v posebno košaro. Za velino noč
krasijo Črniče v sodelovanju s starši
birmancev.
VABILO
Planinska sekcija Kamnje vabi vse ljubitelje narave in gora, na predavanje
jadralnega padalca Damjana Preglja
(skok z najvišjega vrha Evrope) v petek,
4. 3. ob 19. uri v dvorani OŠ v Kamnjah.
***
Iz jutranjih govorov
papeža Frančiška

Ta bogatin iz evangelija
je poznal zapovedi, zagotovo je vsako soboto odhajal v sinagogo in enkrat na leto v tempelj.
Imel je »določeno vero«. ...
Bil je človek, ki ni zapustil dediščine, ni zapustil življenja, kajti bil je
zaprt samo vase. Zanimivo je, da
je izgubil ime. Evangelij namreč ne
pove njegovega imena, pravi samo,
da je bil bogat mož. Kadar je tvoje
ime samo pridevnik, je to zato, ker
si izgubil bistvo, izgubil si moč. ...
Nahajamo se v postnem času in zato
nam bo dobro delo, da se vprašamo,
po kateri poti hodimo: Sem na poti
življenja ali na poti laži? Koliko zaprtosti imam še vedno v svojem srcu?
Kje je moje veselje: v delovanju ali
v govorjenju, v izstopanju iz mene
samega, da bi šel naproti drugim in
jim pomagal? Ali pa je moje veselje
v tem, da imam vse urejeno, da sem
zaprt vase? Medtem, ko tako premišljujemo o svojem življenju, prosimo
Gospoda za milost, da bi vedno videli Lazarje, ki so pred našimi vrati.

