Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

torek, 28. 2.,
Hilarij (Radovan),
opat

++ sreda, 1. 3.,
PEPELNICA
Albin (Zorko), škof

četrtek, 2. 3.,

VRTOVIN ob 18.30
za † Marijo Podgornik,
Vrtovin 32, 8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Danila Cigoja,
30. dan

KAMNJE ob 8.00
za žive in †† Bratina in
Vodeb, Kamnje 33

GOJAČE ob 18.00,
za †† Janka in Pavlino
Brecelj, Gojače 45

KAMNJE ob 18.00
za †† starše Batagelj,
Kamnje 2a

ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† črniške
duhovnike, p. n. darovalcev

v Kamnjah ni svete maše

Neža Praška,
redovnica

+ prvi petek, 3. 3.,
Kunigunda,
kraljica

prva sobota, 4. 3.,
Kazimir,
poljski kraljevič

nedelja, 5. 3.,
PRVA
POSTNA
NEDELJA,
Olivija (Livija),
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za † Borisa Feuče,
Vrtovin 37a, 30. dan
od 18. ure češčenje in
priložnost za spoved
SKRILJE ob 8.00
za † Ingrid,
p. n. Skrilje
od 7.30 češčenje ob prvi soboti
in priložnost za spoved

na čast Svetemu Duhu in
sveti družini za pomoč v
stiski, p. n. darovalca
ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja in vse ††
Bavec, p. n.
ČRNIČE ob 18.00
za †† Tončko in Staneta
Pugelj, p. n. Črniče 12
uro pred mašo češčenje in
priložnost za spoved
RAVNE ob 18.00

za † Alojza Košuta,
p. n. Ravne 13
V Logu obhajanje prvih sobot,
ob 18.00 sveta maša, od 17.00
priložnost za spoved

SKRILJE ob 7.30
za †† Radota in Marijo Vrčon, Skrilje 64
ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja in njegove †† starše, Gojače 36
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Alojza in Julijano Bajc, Vrtovin 25a
Križev pot v Gojačah ob 15.00

 Za konec
PRI ZDRAVNIKU – Dominik si je v nesreči z motorno žago zelo poškodoval roko. Žena zaskrbljeno vpraša zdravnika: »Gospod doktor, naravnost mi povejte resnico, ali bo moj mož po tej
nesreči še lahko pomival posodo.«
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

8. nedelja med letom

26. februarja 2017
št. 9/17

V boju z zlom
V zadnji številki Ognjišča sem prebral pogovor z gostom meseca, soavtorjem knjige Post – pot v življenje. Pomembno se
mi zdi razločevanje; med drugim pravi: »Posebne vrste prehrane – diete – so v celoti 'delo naših rok', ker prihajajo iz človeka
in se pri človeku tudi končajo. Post pa je delo Božjih rok, je
navdihnjen od Boga nas vodi k Bogu.«
Resničen namen postnih vaj je boj z zlom. Zlo deluje, velikokrat zvito in zahrbtno. Zlo se je pojavilo kot odgovor Bogu, zato
je boj z zlom v sodelovanju z Bogom. Danes se vračajo poganski pogledi na zlo. Čedalje pogosteje jih poslušam tudi pri nekaterih razlagah starodavnih in modernih pustnih običajev. Od
nekdaj si človek domišlja, da je mogoče zlo premagati ali omejiti le z izpopolnjevanjem sebe in stvarstva. Zato je danes spet
moderno »delo na sebi« in mnogi, žal, nasedajo, ker mislijo, da
je to že duhovno življenje. Toda vprašanje zla je duhovno vprašanje in proti zlu se lahko zares borimo z duhovnim orožjem.
V prvih poglavjih Svetega pisma ni kar tako zapisano, da je
človek na začetku grešil s tem, da je jedel. Hrana je človeka za
razliko od živali spominjala, da sam nima življenja v sebi, ampak ga prejema in živi po Bogu. Človek pa je začel stvari in tudi
hrano uporabljati samo zase. In to je smrt.
To doživljamo tudi danes. Bolj ko je človek
v stiski in se boji zase, bolj ga vleče, da bi
s hrano rešil sebe. S hrano si lahko lepšamo
odnose, lahko pa z isto hrano polnimo svojo
praznino in oblagamo dušo, da bi manj bolela. Post torej ni dieta. Je ravno nasprotno odpoved temu, da bi s hrano sku(Mt 6,24–25)
šal rešiti sebe. Telesni post je odpoved
»mojemu«, da bi Bog lahko v meni in po
meni naredil svoje delo.
Odlomki Božje besede
»Ne morete služiti Bogu in mamonu«
na 1. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 2,7–9; 3,1–7
nas torej spominja na to, da je boj z zlom
2. berilo: Rim 5,12–19
duhovni boj. »Ne bodite v skrbeh za svoje
evangelij: Mt 4,1–11
»Nihče ne
more služiti
dvema gospodarjema:
ali bo enega
sovražil in
drugega ljubil,
ali pa se bo
enega držal in
drugega zaničeval.
Ne morete
služiti Bogu in
mamonu.
Zato vam
pravim: Ne
bodite v skrbeh za svoje
življenje, kaj
boste jedli ali
kaj boste pili,
in ne za svoje
telo, kaj boste
oblekli.
Ali ni življenje
več kot jed in
telo več kot
obleka?

življenje …« pa nas spominja, da hrana in vse imetje okoli nas ni namenjeno
temu, da bi se nanj naslonili. Takoj ko
svoje življenje nanj nasloniš, to postane
mamon. Zlo ima potem odprto pot. Bog
nam je dal ogromno stvari, veliko možnosti, da bi živeli, zares živeli. Le zakaj
iz njih delamo naslonjače?
župnik

VEROUKA
v tem tednu zaradi počitnic ni. Kljub
počitnicam družine in otroci ne pozabite na pepelnico in obred pepeljenja. Bogoslužno zaznamovanje naših
teles s pepelom je pomembno dejanje na začetku posta.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju, sveti maši in redni mesečni sveti spovedi.
OBHAJANJE PRVIH SOBOT
Ob obhajanju stote obletnice prikazovanj v Fatimi vabljeni k obhajanju petih prvih sobot. V
Logu tokrat sveta maša
ob 18. uri. Možnost tudi
zjutraj v Skriljah.
POST IN ZDRŽEK
Na pepelnico in petke v
postu. Poleg telesnega posta poskrbimo za duhovno prenovo in osvobajanje od zla tudi z drugimi odpovedmi in
bolj pogostim obhajanjem svete maše
in drugih zakramentov. Gledanje televizije lahko nadomestimo z branjem
Božje besede in ponovno uvedbo večerne družinske molitve. Prav družinske molitve se satan danes najbolj
boji. Naredi vse, da bi jo obšli.

BOLNIKE IN STAREJŠE
Obisk kot običajno v petek in
soboto dopoldne.
KRIŽEV POT
Molitev krajših križevih
potov pred mašo, kot
je v navadi v kamenjski
župniji. V nedeljo prvi
nedeljski
popoldanski
križev pot v Gojačah. Na drugo postno nedeljo bo križev pot na Svetega
Pavla, letos s pričetkom pri pokopališču v Malovšah.
POSTNA AKCIJA MLADIH
Zato bom letos
v postu preživel »40 UR
BREZ TELEFONA«. Vsak dan
v postu bom za
eno uro svojega prostega časa (med
19.00 in 20.00) izklopil telefon in ta
čas porabil za svoje odnose. Za druženje, za pogovarjanje, za prijateljstva, ne da bi me pri tem kaj motilo
ali vznemirjalo. #Resničnost je lepša.
Več na spletni, kjer lahko prebereš
pismo tvojega brata Marka.
STARŠI BIRMANCEV
do srede sporočite predstavniku
staršev, koliko iz družine vas bo šlo
na romanje v Oglej, da bomo lahko
načrtovali prevoz.
Prosim, da tistih nekaj srečanj po
birmanskih skupinah, za katere smo
se dogovorili, vzamete resno. To pomeni, da pravočasno odgovorite tistemu, ki srečanje sklicuje, in da pri
iskanju terminov prilagodite druge
obveznosti, ki niso tako življenjsko
pomembne.

UVAJANJE ODRASLIH V VERO
Za tiste, ki iščejo; za nekrščene; za
tiste, ki so samo krščeni; za tiste, ki
niso birmani, se prične priprava na
prvo postno nedeljo, 5. marca, ob
16. uri v župnišču v Batujah. Informacije na 031-301-114.
POSTNE DUHOVNE VAJE
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
»Tvoj Oče, ki vidi na skrivnem« Od
28. februarja do 18. aprila, voditelj
br. Jakob v Vipavskem Križu, informacije na 068 644 989; br.jakob.
kunsic@gmail.com
VABILO
KS Vrtovin vabi na pohod na Kucelj.
Začetek v nedeljo ob 8. uri pri OŠ
Vrtovin, ob 13. uri kratek program
in jota na Svetem Pavlu.

***
POST, ZDRŽEK ...
++ strogi post: postimo se ob
kruhu in vodi ali z drugimi jedili
tako, da se najemo do sitega le enkrat na dan. Strogi post vključuje
tudi zdržek mesnih jedi.
+ zdržek: ne jemo mesnih jedi ob
petkih. Zdržek še posebej velja za
petke v postu.
Pri bogoslužju:
v postnem času
od pepelnice do
velikega četrtka
odpadejo vzkliki
aleluja; molitev
ali petje slave. Bogoslužni prostor
je brez okrasja. Lahko so postni
simboli brez zelenja (kamni, trnje,
simboli). Izjeme so slovesni prazniki (sveti Jožef, oznanjenje, župnijski
prazniki …), takrat ni posta, moli ali
poje se slava in se prostor se krasi.

Iz jutranjih nagovorov
papeža Frančiška

Ne pohujšuj z
dvojnim življenjem
in ne zavlačuj
s spreobrnjenjem
Jezus v evangeliju o
teh, ki pohujšujejo, četudi ne izreče besede škandal, pravi,
da bodo prišli do nebes, potrkali na
vrata in se predstavili: »Jaz sem, Gospod … Toda, da, se ne spomniš? Hodil sem v cerkev, blizu sem ti bil, pripadal sem tistemu združenju, delal to
… Se ne spomniš vseh darov, ki sem ti
jih prinesel?« »Da, spomnim se. Spomnim se darov: bili so umazani. Ukradeni revežem. Ne poznam te.« To bo
Jezusov odgovor tistim, ki pohujšujejo
in živijo dvojno življenje. (...)
Dvojno življenje izhaja iz dejstva,
da se sledi strastem srca, smrtnim
grehom, ki so rane izvirnega greha.
Strasti se skriva, a se jim sledi. Berilo iz Sirahove knjige spodbuja, da
jim ne bi sledili in da se ne bi zanašali
na bogastvo, da ne bi govorili »sam
sebi sem dovolj.«
Za vse nas, za vsakogar izmed nas,
bo dobro, da danes pomislimo, če
je v nas kaj dvojnega življenja, če
se kažemo kot pravične, če se zdimo dobri verniki, dobri katoličani, a
pod tem delamo nekaj drugega; če
je v nas kaj dvojnega življenja, če
imamo pretirano zaupanje: »Gospod
mi bo nato vse odpustil, jaz pa bom
nadaljeval …« Če je kaj, da rečemo:
»Da, to ni dobro, spreobrnil se bom,
toda ne danes: jutri.« Pomislimo na
to. Izkoristimo Gospodovo Besedo in
pomislimo, da je Gospod v tem zelo
strog. Škandal uničuje.«

