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Nameni svetih maš:
KAMNJE ob 18.00
za † Zdravka Vodopivca,
Kamnje 26

GOJAČE ob 18.00
za † Vando Pišot,
p. n. Gojače 39

Janez od Boga,
redovnik

VRTOVIN ob 18.00
za †† Franca in Franca
Vodopivca, Vrtovin 58

ČRNIČE ob 18.00
za † Radota in †† Hvalič,
p. n. Črniče 32

sreda, 9. 3.,
PEPELNICA
Frančiška Rimska

KAMNJE ob 18.00
za †† starše Kravos,
Skrilje 52
- pepelenje -

ČRNIČE
V dober nameN,
Črniče 24
- pepelenje -

četrtek, 10. 3.,
40 mučencev iz
Armenije

KAMNJE ob 18.00
za † Antona Vodopivca,
Kamnje 10

ČRNIČE ob 18.00
za † Deana Scolaro,
p. n. Črniče 69d

petek, 11. 3.,
Aleš,
mučenec

VRTOVIN ob 18.00
za †† Mervič,
Vrtovin 75

RAVNE ob 18.00
za †† Ipavec,
Ravne 12, p. n. Ravne 27

sobota, 12. 3.,

SKRILJE ob 8.00
30. dan za † Ljudmilo
Saksida, Skrilje 44

ČRNIČE ob 18.00
za †† starše Mikuž,
p. n. Črniče 27a

ponedeljek, 7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki

torek, 8. 3.,

Doroteja,
mučenka

13. 3.
1. POSTNA
NEDELJA
Kristina,
mučenka

VRTOVIN ob 7.45
za †† Podgornik,
Vrtovin 34
KAMNJE ob 10.30
za † Stanislava Možina,
Skrilje 83

ČRNIČE ob 9.00
za † Antona Mladovana,
p. n. Malovše 31
za župnijo

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
9. navadna nedelja, 6. marca 2011
Mojzes je govoril ljudstvu:
»Vtisnite si te
moje besede v
srce in v dušo, privežite si
jih za znamenje na roko
in naj vam bodo za čelni
nakit med očmi.
Glejte, danes polagam pred
vas blagoslov in prekletstvo: blagoslov, če boste
poslušni zapovedim Gospoda, svojega Boga, ki vam jih
danes dajem; prekletstvo,
če ne boste poslušni zapovedim Gospoda, svojega
Boga, temveč boste krenili s poti, ki vam jo danes
zapovedujem, in hodili za
drugimi bogovi, ki jih niste
poznali. Vestno torej izpolnjujte vse zakone in odloke,
ki jih danes polagam
pred vas!«
(5 Mz 11,18.26—28.32)

 Z a konec
NI UPANJA – Peter je obiskal bolno učiteljico. Ko je stopil iz njene hiše, so ga tam čakali vsi
sošolci in sošolke. »Kako je z njo?« »Nobenega upanja ni,« je rekel, »jutri pride v šolo.«
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 1. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 2,7—9; 3,1—7
2. berilo: Rim 5,12—19
evangelij: Mt 4,1—11

Oh, spet ta post ...
Delo, ki smo ga dobro začeli, je že več kot
pol narejeno. Odlašanje je pijavka, ki nam
pije notranje zadovoljstvo in jemlje polet.
Po drugi strani pa je tudi dobro, ker ohranja
ponižnost. Če bi vse gladko začeli in bi nam
vsi naši trdni sklepi uspevali, potem bi se
začeli zanašati le na moč človekove volje.
In to je že zanka, ki preži na začetku
postnega časa. Morda ob vseh dosedanjih
pepelnicah in velikih tednih v sebi občutiš
tak ali drugačen odpor. Ah, saj se ne splača,
saj sem že tolikokrat poskusil, si obljubil ...
In v čem je ta zanka? To je duhovna zanka
hudobca, ki se boji tvojega napredovanja
v duhovni svobodi; strah ga je tvoje
vztrajnosti, vedno novega začenjanja. Zato
bo na začetku predte postavljal slepilo, da
je postni čas predvsem stvar človekove
volje, tvoje moči in prizadevanja. Tako bo
poskušal nate naložiti težo, utrujenost,
odpor,
malodušje,
občutek, da si slab,
da si še premalo
naredil ...
Toda postni čas je
predvsem duhovni
boj. Utrjevanje volje,
osebnega reda ali
celo zdravo življenje oz.
nižanje kilogramov

je vse v drugem planu, je lahko le
dodana vrednost.
Hudobec se v tem duhovnem boju
zadovoljno hihita, ko te gleda v tvoji
trdni volji in mučenju, saj ve, da pri
tem ostajaš še vedno tako sam. Sam
si v svojih bojih, trdnih sklepih, padcih
in najrazličnejših vajah. Zato je človek
po začetnih uspehih navadno zelo
zadovoljen s seboj, začne se zanašati
na moč svoje volje, ni še nobenega
duhovnega boja.
Takoj, ko boš svoj postni čas od
lastne volje preusmeril na odnos,
se bo začel boj. Kajti pekel si
ne želi tvojega zbližanja z živim
Odrešenikom. Takrat se ne smeš
ustrašiti. To je temelj posta. In na tem
temelju dobijo vse zunanje telesne in
duhovne vaje nov smisel. Ne veseli
se svoje utrjene volje, veseli pa se
notranjega prečiščenja. Veseli se, da
boš spet notranje svoboden.
Gospod od tebe pričakuje samo
tvoj svobodni »da«, želi si tvojega
»hočem«. Predte tudi danes polaga
dvoje: blagoslov in prekletstvo. Ali
boš odslej z njim v odnosu – ali boš v
svojih prizadevanjih ostal sam.
župnik

Obvestila:
PEPELNIČNA SREDA,
ZAČETEK POSTNEGA ČASA
Udeležimo se
pepelenja na
prvi dan časa
milosti. Postni
čas je predvsem čas, ko
Bog odpira razprodajo svoje
milosti. Z obredom pepelenja Bogu z znamenjem
pokažemo, da mu želimo dati prosto
pot k spreobrnjenju, da nas tudi letos
začne spreminjati od znotraj.
POSTNA POSTAVA ZA LETO 2011
Strogi post (le enkrat na dan do
sitega in zdržek mesnih jedi) za vse
odrasle je na pepelnično sredo in na
veliki petek. Zdržek od
mesnih jedi je na
vse petke v postu in
zunaj njega, na postne petke ga ne moremo
zamenjati s kakim drugim
dobrim delom pokore.
NA PUSTNI TOREK NI VEROUKA
Torkove skupine v Črničah imate verouk v sredo ob istih urah, 9. razred
pa ob 15. uri v cerkvi.
Mladinsko srečanje v soboto zaradi
priprave na zakon odpade.
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V župniji Kamnje vabljeni, da, kot je
v navadi, pri tedenskih in nedeljskih svetih mašah pridete v cerkev
vsaj 20 minut pred mašo in se udeležite molitve križevega pota.

KRIŽEV POT K CERKVI SVETEGA PAVLA
Na prvo postno nedeljo popoldne
lepo vabljeni h križevemu potu v naravi. Skupna molitev iz Gojač proti Sv.
Pavlu naj poveže obe župniji. Trpečemu Odrešeniku in svetemu Pavlu bomo
še posebej priporočili mlade družine v
naših
župnijjah.
Zanje
in za
lastne
namene bomo molili družinski križev pot.
Prostovoljci se na začetku velikodušno
javite za branje. Zberemo se v pri
lovski koči nad Gojačami (mimo
cerkve se peljemo naprej v hrib, pri koči je
možnost parkiranja) v nedeljo ob 14.30.
Če bo zelo slabo vreme, bo običajni nedeljski križev pot v cerkvi v Gojačah.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA
v Kamnjah bo v četrtek ob 20. uri v
učilnici. Člani ŽPS v Črničah računajte
na srečanje naslednji četrtek.
BLAGOSLOV HIŠ V ČRNIČAH
Z obiskovanjem in blagoslavljanjem
domov nadaljujem v petek popoldne
in v soboto dopoldne in popoldne.
Nadaljujem s preostalim delom Črnič
od številke 60 ob cesti in zgornji del
naselja. Zlasti družine z mnogimi obveznostmi sporočite (najraje po e-pošti)
najbolj ugoden termin, da se ne bomo
preveč čakali.
SREČANJE ZA STREŽNIKE
Vsi strežniki iz župnije Kamnje imate
srečanje v soboto od 17. do 18.

ure, dobimo se v učilnici v Kamnjah.
Dogovorili in razporejali se bomo za
sodelovanje v velikem tednu.
ZAČETEK PRIPRAVE NA ZAKON
V soboto ob 19. uri se v Marijinem
domu (ob cerkvi) v Šturjah) začne nov
krog priprave na zakon. To je edini termin, ki je v naši dekaniji ob sobotah.
Pari, ne odlašajte, udeležite se priprave, tudi če še niste tik pred poroko. Za
obisk se ni treba prej prijavljati.
SMUČANJE NA SVETIH VIŠARJAH
Interesenti se lahko prijavite, da gremo
na pustni torek skupaj smučat na pobočje Svetih Višarij. Odhod
iz Kamenj in Črnič ob 7.
uri, prevoz po dogovoru.
UVAJANJE V KRŠČANSKO
ŽIVLJENJE IN ZAKRAMENTE
Tisti, ki bi se radi pripravili na sprejem
zakramentov uvajanja, računajte na
prvo srečanje, ki bo v nedeljo, 13. 3.
2011, ob 16. uri v župnišču v Batujah. Vsaj informativno se prijavite ali
pa samo poiščite dodatne informacije
pri župniku ali neposredno v Batujah:
05/366 60 38.
Pred nami je:

• sreda, 16. marca, večer za zakonce
v Kamnjah s. Matejo Kraševec;

• četrtek, 17. marca, srečanje žup. pastoralnega sveta v Črničah;

• sobota in nedelja, 19. in 20. marca,

praznovanje svetega Jožefa in
celodnevno češčenje v Kamnjah;
• torek, 22. marca, začetek skupne
priprave na krst otroka.

