Nameni svetih maš:

št. 8/11

KAMNJE ob 18.00
za †† Franca in Bernardo
Batagelj, Kamnje 2a

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

Albin,
škof

VRTOVIN ob 8.00
za † Marijo Černigoj,
Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
po namenu

sreda, 2. 3.,
Neža Praška,
devica

SKRILJE ob 18.00
za †† Pahor,
Skrilje 71

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

ponedeljek, 28. 2.,
Ožbolt,
škof

torek, 1. 3.,

KAMNJE ob 18.00
Kunigunda,
za †† Pettirosso,
cesarica
Kamnje 3a
Od 17.30 pril. za spoved,
po maši kratko češčenje
Najsvetejšega.
prvi petek, 4. 3.,
VRTOVIN ob 18.00
Kazimir,
za † Viktorja Breclja,
kraljevič
Vrtovin 55
Od 17.30 pril. za spoved,
po maši kratko češčenje
Najsvetejšega.
prva sobota, 5. 3., KAMNJE ob 18.00
Olivija,
za †† Mermolja in Rovtar,
mučenka
Skrilje 2b
četrtek, 3. 3.,

6. 3.
9. NAVADNA
NEDELJA
Fridolin,
opat

SKRILJE ob 7.45
za † misijonarja Zdravka
Kravosa, Skrilje 52
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožefa Lozarja,
Kamnje 10a
KAMNJE ob 14.00
krst otrok

ČRNIČE ob 18.00
za † Danila Kosovela,
p. n. Črniče 63a

ČRNIČE ob 18.00
v čast Materi Božji,
po namenu
Uro pred mašo spoved in
češčenje Najsvetejšega.
RAVNE ob 18.00
za † Marjana Persiča,
p. n. družine
ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
8. navadna nedelja , 27. februarja 2011
Tisti čas je
rekel Jezus
svojim učencem: »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? Poglejte ptice neba!
Ne sejejo in ne žanjejo niti
ne spravljajo v žitnice, in
vendar jih vaš nebeški Oče
hrani. Ali niste vi več vredni
kot one?
Kdo izmed vas pa more s
svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za
en sam komolec?
(Mt 6,24—27)

 Z a konec
KILA – Politik obišče vojaško bolnišnico, kjer mu predstavijo dvanajst vojakov, ki so vsi dobili kilo.
Politik se začudi: »Ne razumem, kako ste vsi zboleli ravno za kilo?« »Komandir nam je naročil, naj
vržemo v zrak tank ...«

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: 5 Mz 11,18.26—28.32
2. berilo: Rim 3,21—25a.28
evangelij: Mt 7,21—27

Vrstni red
Ta Jezus res ne ve, kaj je življenje, lahko
govori o nekih naukih, vendar živeti je treba
vsak dan. Lahko govori, saj je do 30. leta živel
pri mami, lahko je govoriti… Res, težko je razmeti ta del evangelija, naj ne skrbimo za svoje
življenje, za jed, za obleko… In še težje je razumeti, da nebeški Oče skrbi za ptice pod nebom, kako pa lahko dopušča, da je toliko otrok
trpi lakoto in prenaša krivico. Jezus, že pav,
ampak ko bi vsaj malo bolj razložil, kaj si hotel
povedati, ko bi povedal vsaj malo bolj »normalno«, potem bi že vzeli resno celoten evangelij. Nekaj tvojih misli, je res dobrih, ampak
nekaterih delov preprosto ne moremo sprejeti.
Toda Jezus namerno pretirava in namerno
govori neobičajno. Zakaj? Mislim, da ravno
zato, ker bolj kot mi ve, kaj je življenje. Dobro ve, kaj pomeni preživeti iz dneva v dan,
kaj je negotovost, kaj je krivica. Ve tudi, kaj
je življenje »v celoti«, kaj je
življenje, potem, ko ga bomo
pogledali bolj od daleč, z one
strani groba.
Ravno zato, ker je življenje
težko, ker ni vedno pravljica,
ni samo nasmejan obraz na
televizijski reklami za nov
namaz pri zajtrku. Ravno
zato človek lahko prehitro
odneha in se uda. Komu?
Mamonu? Da, mamonu.

Toda mamon ne pomeni, da sem eden
izmed bogatašev, ki se vozi brezkrbno
po svetu. Mamon je predvsem zaskrbljenost. Je strah pred življenjem, ne
upamo si več na odprto morje in se
začnemo oklepati vsega, kar je še trdno, oprijemljivo. Skrbimo, da nam ne
bi ušlo iz rok.
Še kako je tudi danes treba skrbeti
za preživetje. Toda v Jezusovem »ne
skrbite« slišim njegovo skrb, da bi prehitro začeli popuščati: Ne dajajte na
prvo mesto. Modrost in veselje življenja
ni v uspehu ampak v vrstnem redu. Vesel, srečen in brezskrben človek je že
marsikaj izgubil, marsikaj se mu je že
podrlo, toda njegova sreča ni bila sezidana samo na tem. Zaskrbljenost nas
hitro pripelje do tega, da začnemo na
življenje gledati bolj ozko, korak dalje
pa je že mamon. Tedaj si rečemo, »Ah
saj ni vredno, da se še nekaj grem, bolje je poskrbeti, da imam nekaj zagotovljenega, potem bomo mislili tudi na kaj
notranjega.«
Znašli smo se v časih, ko smo lahko še posebej v skušnjavi, da bi začeli
popuščati življenju. Mislim na življenje
v najglobljem pomenu besede. Popuščati življenju, ki edino ne mine, življenju, ki je edini nosilec sreče zase in za
najbližje. Vse je postalo nezanesljivo. V
kaj sploh še lahko zaupam? Kaj je še
res? Človek se zato rajši vrže sidro in se
oprime obale. Toda Jezus je zelo jasen,
ne moreš odpluti v novo deželo in hkrati ostati na obali.
župnik

Obvestila:
PRVI PETEK IN SOBOTA
Redna mesečna spoved
in umiritev ter molitev
pred pogledom Jezusa v najsvetejšem zakramentu, vabljeni. Nekateri
veroučenci sami od sebe poskrbijo za
spoved ob začetku meseca, kar je zelo
hvalevredno!
OBISK BOLNIKOV
v župniji Kamnje tokrat obiskujem bolnike v petek, ne v soboto.
VEROUK
v tem tednu reden za vse skupine. Mladi vabljeni k sodelovanju pri sobotni maši.
KRST OTROK
V molitev priporočamo družini, ki bosta v župniji Kamnje
v nedeljo krstili otroka.
Sveti krst bosta prejela Žiga
Lozar, sin Deana in Dolores,
Vrtovin 114b, in Nik Feuče, sin Tilna in
Tadeje, Vrtovin 37a.
SREČANJE ZA BRALCE
Bralci Božje besede iz
obeh župnij lepo vabljeni na srečanje, ki bo
v soboto ob 16.30 v
župnijski dvorani v Kamnjah. Gregor Čušin bo kot igralec in
kot vernik predstavil nekaj osnov pri
podajanju svetopisemskih odlomkov
pri bogoslužju.
MLADINSKA MAŠA Z GREGORJEM
ČUŠINOM
V soboto ob 18. uri bo maša v Kamnjah. Vabljeni mladi, da sodelujete s
prošnjami, z zahvalami in s petjem. K

tej maši ste seveda povabljeni vsi. Pričeval posredujem že oznanjeno sporočilo.
Pri nas poteka na medžupnjiski ravni,
bo Gregor Čušin s svojo ženo in otroki.
• ker daje prednost skupini,
• ker živijo katehumeni v istem okolju,
EVANGELIJ
• ker je laže oblikovati skupino,
PO ČUŠINU
Po sobotni sveti • ker duhovniki ne morajo delati vsega
maši vabljeni še sami, ker se ne usposabljajo vsi za to
delo. Traja od 1. postne nedelje do binna predstavo,
košti drugega leta.
monokomedijo
Če kakšen znanec išče in želi spoznati
Gregorja Čušina
krščanstvo ali je bil samo krščen in želi
Evangelij po Čuprejeti še druge zakramente, naj se oglasi
šinu. Predstava
pri svojem domačem župniku; ta mu bo
bo ob 19. uri v
dal potrebna navodila in napotila.
župnijski dvorani
OBČI ZBOR ŠKOFIJSKE KARITAS
V soboto bo v Vipavi redni letni zbor ŠK
naše škofije. Začetek ob 9. uri s sveto
mašo v cerkvi sv. Štefana v Vipavi, nato
v škofijski gimnaziji poročila in ob 14.
uri predavanje Bogdana Žorža: Krepitev
odpornosti kot dobrodelnost. Vabljeni
sodelavci Karitas, pa tudi drugi župljani.
KATEHUMENAT 2011: UVAJANJE
ODRASLIH V KRŠČANSTVO
• Za tiste, ki iščejo,
• za nekrščene,
• za tiste, ki so samo krščeni,
• za tiste, ki niso birmani …
(Zakramente bodo prejeli, če bodo dovolj pripravljeni, za veliko noč 2012.)
V skupini se pripravljajo kandidati iz
vipavske dekanije.

UČNE DELAVNICE DRUŠTVA HOSPIC
»Spremljevalci, ki začutijo svoje poslanstvo ob umirajočem, prinašajo svetle
trenutke in ljubezen v življenje ljudi.«
Medgeneracijsko središče Samarijan vabi
na 4 zanimive učne delavnice, na temo
MINLJIVOST UČI ŽIVETI. Seminarji bodo
organizirani v mesecu marcu, aprilu in
maju 2011, v prostorih Karitas Vipavske
dekanije. Lepo vabljeni! Za točne datume v mesecu marcu 2011 vas še bomo
pravočasno obvestili. Učne delavnice so
za udeležence brezplačne. Pohitite s prijavami, ker je število udeležencev omejeno
do 20. Obrnite se na Stankota Rovtarja ali
Julijano Bric.

Pred nami je:

• sreda, 9. marca, pepeljenje, začetek
postnega časa;
•
četrtek, 10. marca, srečanje župn. pastoPrvo srečanje bo v nedeljo, 13. 3.
ralnega sveta v Kamnjah;
2011, ob 16. uri v župnišču v Batu• sobota, 12. marca, začetek priprave na
jah. Za dan in uro naslednjih srečanj se
zakon v Šturjah ob 19. uri;
bomo dogovorili, ko bomo uskladili želje. • sreda, 16. marca, večer za zakonce v
Prijavite se pri domačem župniku. InforKamnjah s. Matejo Kraševec;
macije pa lahko dobite tudi: ŽUPNIJSKI • četrtek, 17. marca, srečanje župn. pastoURAD BATUJE, tel. 05/366-60-38
ralnega sveta v Črničah;
• sobota in nedelja, 19. in 20. marca, praKAJ JE KATEHUMENAT?
znovanje svetega Jožefa in celodnevKatehumenat je grška beseda in bi jo v
no češčenje v Kamnjah
slovenščino lahko prevedli

