Nameni svetih maš:

št. 7/11

V župniji ni sv. maše

GOJAČE ob 18.00
za †† Krkoč,
Gojače 42

V župniji ni sv. maše

ČRNIČE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

sreda, 23. 2.,
Polikarp,
mučenec

V župniji ni sv. maše

MALOVŠE ob 18.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

četrtek, 24. 2.,

V župniji ni sv. maše

ČRNIČE ob 18.00
v dober namen,
p. n. Črniče 69e

petek, 25. 2.,
Valburga,
opatinja

VRTOVIN ob 18.00
za †† Alojza in Julijano
Bajc, Vrtovin 25a

RAVNE ob 18.00
za † Frančiško Slejko,
p. n. Ravne 27

sobota, 26. 2.,
Aleksander,
škof

SKRILJE ob 8.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 56

ČRNIČE ob 18.00
za †† Franca in vse
Podgornikove, Črniče 69b

27. 2.
8. NAVADNA
NEDELJA
Gabrijel žal. Matere
Božje, redovnik

KAMNJE ob 7.45
za † Alberta Kandusa
Vrtovin 29
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Slokar,
Kamnje 15

ponedeljek, 21. 2.,
Peter Damiani,
cerkv. učitelj

torek, 22. 2.,
sedež apostola
Petra, praznik

Matija,
apostol

ČRNIČE ob 9.00
za † Danila in Anico Kosovel,
p. n. Črniče 61
za župnijo



Zaradi tega, kar se je zgodilo v Mariboru, se Cerkev na Slovenskem ne bo odpovedala svojim nalogam in bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo lahko njene
ustanove, ki delujejo v blagor ljudi in pri njih uživajo zaupanje, še naprej nemoteno
delovale. Tudi leto družbenega nauka, ki je pred nami, bomo porabili za to, da se
bomo še bolj jasno kot posamezniki in kot občestvo zavedali svojih nalog in osebno
odgovorno delovali pri poslanstvu, ki nam ga je zaupal Jezus Kristus.
msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
7. navadna nedelja , 20. februarja 2011
»Slišali ste, da
je bilo rečeno:
›Ljubi svojega
bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam
pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste,
ki vas preganjajo, da boste
otroci svojega Očeta, ki je
v nebesih. On namreč daje
svojemu soncu, da vzhaja
nad hudobnimi in dobrimi,
ter pošilja dež pravičnim in
krivičnim. Če namreč ljubite
tiste, ki ljubijo vas, kakšno
plačilo vas čaka? Mar tega
ne delajo tudi cestninarji?
In če pozdravljate le svoje
brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo
tudi pogani? Bodite torej
popolni, kakor je popoln
vaš nebeški Oče.«
(Mt 5,43—48)

 Z a konec
SLEPEC IN LEPOTICA – Zakonca sta se sprehajala po mestu. Zagledala sta slepega berača, ki je prosil
za denar. Žena je pristopila k njemu in mu v posodico vrgla nekaj kovancev. Ko sta šla naprej, je
vprašala moža: »Pa misliš, da je res slep?« »Seveda je. Saj si slišala, ko ti je rekel: 'Hvala, lepotica!'«

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

Odlomki Božje besede na
naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 49,14—15
2. berilo: 1 Kor 4,1—5
evangelij: Mt 6,24—34

Delno ljubi, delno pravičen
Spominjam se nekega pogovora. Nekdo je
razlagal, zakaj Bog dopušča zlo in trpljenje
nedolžnih. Trdil je: Bog je tak, da delno ljubi,
hkrati pa je delno pravičen.
Toda možakar je imel le »delno« prav. Zakaj? Najprej, ker se na vprašanje zla in trpljenja nedolžnih sploh ne da odgovoriti. In drugo:
Bog v odnosu do sebe in do nas ne more biti
»delen«. Za našo predstavo se zdi nemogoče
ljubiti in biti hkrati pravičen.
Res, tudi sam si Boga še vedno pogosto
predstavljam kot nekoga, ki vodi zgodovino od
zunaj, z vrha, kot lutkar, ki z nevidnimi vrvicami na odru prestavlja figurice. Odgovor na ljubezen je tudi zlo in zavrnitev, to je težko razumeti. Toda Bog ne odgovarja tako, da bi ljubil
manj, ampak ravno nasprotno. Na zlo odgovori
s še močnejšo ljubeznijo. Poglejmo sebe. Ko te
nekdo prizadene, odgovorimo vsaj z užaljenostjo. Na zunaj se sicer trudimo, da bi ohranili
ljubezen. Toda znotraj tiči seme zla.
Ko torej Jezus govori o tem, naj nastavimo še drugo lice, noče dajati
navodil od zunaj. Ne želi, da bi si
kristjani na podlagi tega izdelali
svoj politični program. Jezus s
tem »navodilom« najprej pokaže
nase. Sam je dopustil, da so mu
vzeli vse, in hkrati ohranil dostojanstvo. Dopustil je, da se je med
najbližjimi prijatelji zaleglo in

izleglo izdajstvo Juda Iškarijota. Tudi
danes dopusti navidezni polom
Res, težko je nastaviti drugo lice in
pri tem ostati notranje svoboden. Težko je odpuščati in ljubiti in pri tem ne
pustiti vtisa, da to delamo le na zunaj,
zato, ker se to kristjanu spodobi, ker je
tako naročil Bog.
Ponavljam: od nauka k življenju. Najprej življenje, nato nauk. Ne moremo
učiti sveta, kako naj živi, če tega ne živimo sami. Najprej življenje z Bogom,
nato govorjenje o Bogu!
In glej: ko pri sebi obrneš to logiko,
ko začneš živeti z njim, takrat odkriješ,
da tudi sam postajaš vedno bolj cel,
nerazdeljen. Tudi sam lahko polagoma
začneš biti pravičen in pri tem nič manj
ne ljubiš. Dokončno nikoli, vendar vedno bolj lahko postajaš ne-delen. Zdi se
mi, da je Jezus imel »v mislih« to vrsto
popolnosti.

za drugi avtobus, sem se odločil, da
ne gremo z dvema avtobusoma.
Zaradi izredne zasedenosti dobrih vodnikov in precejšnjega pritiska romarskih skupin v tistem času tudi zaradi
beatifikacije papeža Janeza Pavla II. je
bolje, da zagotovimo primerno razpoloženje in potek romanja za vso skupino
skupaj na enem avtobusu. Žal mi je za
tiste, ki bi tudi radi šli, vendar bodo še
možnosti.
Z BLAGOSLOVLAVLJANJEM DOMOV
v Črničah nadaljujem šele po šolskih
počitnicah.
P. CHRISTIAN GOSTEČNIK ZA STARŠE
V soboto ob 19. uri bo v škofijski
gimnaziji v Vipavi predaval p. Christian
Gostečnik za starše z naslovom »Se
znamo starši upreti pogubnim tokovom
in s takim zgledom pritegniti otroke?«
Starši in drugi, lepo vabljeni!

Pred nami je:
• sobota, 5. marca, obisk dramskega
igralca Gregorja Čušina, Kamnje: ob
bralci, 18.00 maša, 19.00 predstava;
• sobota, 5. marca, občni zbor škoObvestila:
fijske Karitas v Vipavi;
• nedelja, 6. marca, krst otrok v
Do petka sem na dopustu. Če je nujno,
Kamnjah;
se obrnite na brate kapucine v Vipa• sreda, 9. marca, pepeljenje, začevskem Križu.
tek postnega časa;
• sreda, 16. marca, večer za zakonVEROUKA
ce s. Matejo Kraševec.
v tem tednu zaradi počitnic ni. Mlade
vabim, da se v soboto dobimo ob 17.30
Izjava članov SŠK ob dolžniški kriin gremo skupaj na večer s Christiazi gospodarskih družb, povezanih z
nom Gostečnikom in na pico v Vipavo.
mariborsko nadškofijo
župnik

VELIKONOČNO ROMANJE
V S. G. ROTONDO
Čeprav vas je veliko na čakalni listi

Dolžniška kriza gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo, je razkrila številne nepravilnosti pri poslovanju.

Gospodarska uprava je prevzemala prevelika tveganja s sredstvi, ki so bila last
Cerkve in njenih vernikov, pri tem pa je
tudi presegala svoja pooblastila. Odpovedal je tudi nadzor. Ko bodo opravljene
verodostojne analize, bo vse to potrebno pošteno razčistiti, ugotoviti naravo
in težo teh nepravilnosti in odgovornost
vseh vpletenih ter jih sankcionirati. Škofje podpiramo novega mariborskega
nadškofa metropolita Turnška pri njegovem prizadevanju za pošteno razjasnitev
nastalega položaja, za ugotovitev odgovornosti, za jasno in bistveno drugačno
usmeritev v gospodarjenju s cerkvenim
premoženjem in za personalne spremembe, ki jih bo ta proces zahteval. Verjamemo, da bo to izpeljal do konca. Prav
tako ga podpiramo v njegovem odločnem
prizadevanju, da bi tudi mali delničarji ne
ostali brez svojih deležev. Končno pa se
škofje pridružujemo opravičilu in obžalovanju, ki sta ga bivši in sedanji mariborski nadškof že izrekla vsem, ki so zaupali
Cerkvi in nanjo vezanemu gospodarstvu.
Ta izkušnja nas tudi zavezuje, da bomo v
prihodnje gospodarjenje s premoženjem
v Cerkvi zaupali strokovnjakom, predvsem pa bomo zagotovili še bolj skrben,
reden in zlasti učinkovit strokovni nadzor.

namembnost teh materialnih sredstev za
pospeševanje pastoralnih dejavnosti Cerkve v celoti spoštovana in dovolj jasno
razvidna.
Škofje se tudi boleče zavedamo nevarnosti, da bi mnogi z nepravim odzivom na
te žalostne dogodke postali malodušni ali
se celo oddaljili od Cerkve. Četudi je razkritje teh nepravilnosti v javnem mnenju
naletelo na odmev, ki ga je v naših razmerah bilo pričakovati, gospodarske dejavnosti še zdaleč niso v ospredju naših
prizadevanj, našega dela, našega upanja,
našega veselja in razlogov, da pripadamo
Kristusu v Katoliški Cerkvi. Gospodarska
dejavnost posamezne škofije in Cerkve
nasploh je njen zelo majhen del, z njim
se neposredno ukvarja sorazmerno malo
ljudi, a ob zlomu pade senca na vse in
vsakogar. Vendar nimamo pravice prezreti dejstva, da večina naših duhovnikov in
vernikov po župnijah gospodari varčno,
zgledno in pošteno ter z zelo skromnimi
sredstvi izpolnjuje vse pastoralne in druge naloge. Kot smo že večkrat poudarili,
Cerkev na Slovenskem ni bogata v gmotnem smislu, bogata pa je z velikodušnimi
in požrtvovalnimi duhovniki in verniki, ki
imajo Cerkev za svojo. Zato se ne moremo strinjati s posploševanji, kakor da
je vse cerkveno gospodarjenje v Sloveniji enako sporno. Res je utrpel škodo
ugled enega dela Cerkve kot dobrega in
odgovornega gospodarja. Ta ugled si bo
mariborska nadškofija skušala povrniti s
temeljito ugotovitvijo krivde odgovornih
in njihovim sankcioniranjem ter z verodostojnim ravnanjem v prihodnosti. V ostalem delu Cerkve na Slovenskem bomo
zato še bolj budni in bomo skrbeli, da se
kaj takega ne bi zgodilo tudi drugod.

Dogajanje, povezano s poslovanjem mariborske nadškofije, poskušamo razumeti
kot Božji poziv, da vse delovanje Cerkve
na Slovenskem še naprej opiramo predvsem na velikodušnost in prostovoljstvo
naših duhovnikov in vernikov. Tako je
bilo v minulih desetletjih in bo ostalo še
naprej, kar pa ne izključuje pametnega
in zlasti odgovornega gospodarjenja s
premoženjem, ki nam je zaupano, pač
pa nam nalaga dolžnost, da na novo
upravičimo pričakovanje, da bo Cerkev V Cerkvi na Slovenskem bomo delili položaj
dober gospodar in da bo prednostna celotne družbe, ki doživlja gospodarsko krizo.



