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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 14. 3.
Matilda,
kraljica

torek, 15. 3.,
Ludovika,
redovnica

sreda, 16. 3.,
Hilarij
škof

četrtek, 17. 3.,
Patrik,
škof

+ petek, 18. 3.,
Ciril Jeruzalemski,
škof,

sobota, 19. 3.,
JOŽEF,
Jezusov rednik,
kvatre
20. 3.
2. POSTNA
NEDELJA
Klavdija, mučenka
CELODNEVNO
ČEŠČENJE
V KAMNJAH

KAMNJE ob 18.00
za † starše Bizjak,
Potoče 24

GOJAČE ob 18.00
za †† Bavčar,
p. n. Gojače 38

VRTOVIN ob 18.00
za †† Leopoldo Čermelj,
Vrtovin 90

ČRNIČE ob 18.00
za †† Peršič, Lojk in Valič,
p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 18.00
za † Marijo Batagelj,
Skrilje 15
KAMNJE ob 18.00
za †† starše in brata Krkoč,
Potoče 21b

MALOVŠE
za † redovnico Perino
Jožefo, Venceslava in
Marjana Cigoja, Malovše 21
ČRNIČE ob 18.00
za †† Alojzijo in Franca
Peršič, p. n. Črniče 63a

VRTOVIN ob 18.00
za †† Kobal,
Vrtovin 71c

RAVNE ob 18.00
za † Zofko Vidmar,
p. n. Ravne 10

KAMNJE ob 16.00
spovedovanje
sveta maša ob 17.00
za †† Jožefo in Jožefa Valič,
Skrilje 2
KAMNJE ob 7.45
v dober namen,
Vrtovin 24
KAMNJE od 10.00
spovedovanje
sveta maša ob 10.30
za †† Vodopivec,
Kamnje xy

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
po namenu

ČRNIČE ob 9.00
za †† Cvetka in Julko
Remec,
p. n. Ravne 1
za župnijo

+ - postni dan, zdržek od mesnih jedi in druge odpovedi

 Z a konec
ZDRAVILO – Lekarnar ošteva svojega pomočnika: »Le kako si mu mogel dati namesto sirupa
proti kašlju odvajalno sredstvo?« »Zakaj pa ne? Poglejte ga, tamle zunaj je, sploh si ne upa
zakašljati.«
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

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
1. postna nedelja, 13. marca 2011
On pa je odgovoril: »Pisano
je: ›Človek
ne živi samo
od kruha, ampak od vsake
besede, ki prihaja iz Božjih
ust.‹ « Tedaj ga je hudič
vzel s seboj v sveto mesto
in ga postavil vrh templja
ter mu rekel: »Če si Božji
Sin, se vrzi dol, kajti pisano
je: ›Svojim angelom bo zate
zapovedoval‹ in: ›Na rokah
te bodo nosili, da z nogo ne
zadeneš ob kamen.‹ « Jezus
mu je odgovoril: »Pisano je
tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹ « Spet
ga je hudič vzel s seboj na
zelo visoko goro. Pokazal
mu je vsa kraljestva sveta in
njihovo slavo ter mu rekel:
»Vse to ti bom dal, če padeš
predme in me moliš.«
Tedaj mu je Jezus
rekel:
»Poberi se, satan,
kajti pisano je:
›Gospoda, svojega
Boga, moli in njemu
samemu služi!‹ «
(Mt 4,4—10)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Mz 12,1—4a
2. berilo: 2 Tim 1,8b—10
evangelij: Mt 17,1—9

Mir v srcu
Če je skušnjave prestajal Jezus, ne gre, da bi
se mi njegovemu Očetu pritoževali: »Zakaj me
pa nisi obvaroval?« Na svetu nismo zato, da bi
zidali gradove v oblakih, ampak da odrešujemo.
Satan je Jezusa skušal v največji človeški potrebi, da bi si pridobil položaj, varnost.
Zlasti mladega človeka skuša z utvaro, da je
mogoče stvari v življenju rešiti na hitro, z enim
zamahom, da si je mogoče priskrbeti varno zavetje. Od tod je le še korak do pričakovanja, da
bi postal kakor Bog. Toda življenje je boj. Hudo
je za tistega, ki se s tem ne sprijazni in še vedno
misli, da se bo lahko kdaj brezskrbno usedel. Od
tod izvirajo mnogi strahovi, kaj bo s svetom, kaj
z mano, kaj bo z zdravjem, z otroki, kakšna bo
prihodnost …
Evangelij o Jezusovih skušnjavah poslušamo
vsako leto ob začetku posta. To je zelo premišljena poteza. Krščanska
popolnost ni taka, kot
si jo na začetku predstavljamo. Pomislimo:
kdaj smo v življenju
najbolj
napredovali,
kdaj smo postali izkušeni in modri? Mar ne
takrat, ko smo se znašli v boju?
Že v naravnem redu
velja: popolna družina
ni tista, ki ima vse

do pikice urejeno, ampak tista, ki se je
naučila reševati konflikte. Zakon ni dober in rodoviten, če v njem ni nobenega prepira, ampak če sta mož in žena
odločena zavestno skupaj reševati nesoglasja in stiske, ki jih doživljata. Duhovnik ne bo dober in rodoviten, če bo
gojil hladno moralno popolnost za lastnimi zidovi, ampak če se bo spustil v boj
skupaj z ljudmi in bo tako razumel njih
in sebe. Duhovno življenje ni popolno
takrat, ko nam je uspelo doseči vzoren
red pri molitvi ter ukrotiti vse slabe misli
in skušnjave. Krščanska duhovna popolnost nastopi takrat, ko se zares obrneš
k Jezusu, ko ga sprejmeš za Odrešenika,
ko pustiš, da te začne reševati iz tvojih
brezen. Tedaj ne iščeš, kaj boš zvedel o
njem, tedaj iščeš njega samega.
Želim ti, da bi te vsa prizadevanja v
letošnjem postu pripeljala k temu, da
boš odslej iskal Kristusa in šele potem
vse druge uspehe in pridobitve postnega časa. Samo tako boš našel notranji
mir, ki si ga želiš. Notranji mir je sad postnega časa. A vedi: ne boš ga našel ob
obali, v kakšnem varnem zalivu. Notranji
mir te čaka na odprtem in razburkanem
morju življenja.
župnik

Obvestila:
PPRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA
Slovesni praznik je tudi začetek tedna družine. Za župnijo Kamnje je to
župnijski praznik, starodavna šagra,
predvsem priložnost za duhovno poglobitev župnije.
Vabljeni k sveti maši v soboto ob 17.
uri. Sveto mašo bo vodil in nas na-

govoril frančiškan p. Bogdan Knavs,
gvardijan na Sveti Gori.
Od 16. ure bo spovedoval, izkoristimo
priložnost za velikonočno spoved.
Po sveti maši vabljeni na predstavo.
PREDSTAVA »ZA NACIONALNI INTERES«
Kulturno društvo »Ga pihnemo« iz
Podnanosa bo gostovalo v soboto
ob 18. uri v krajevni dvorani s predstavo Za nacionalni interes, avtorja
Toneta Partljiča. Dramska skupina
jo je priredila v primorsko narečje
in prestavila v naše kraje. Govori o
županu, ki kandidira na občinskih
volitvah. Lepo vabljeni.
CELODNEVNO ČEŠČENJE V KAMNJAH
Vzemimo si čas za skupno molitev.
Bistvo celodnevnega češčenja je preprosto »biti pred Gospodom«. Pridite
ob uri vaše skupine. Mlade družine
lahko pridete h kateri koli uri skupaj
kot družina. Mladi, veroučenci in drugi otroci posebej
vabljeni ob 12.30.
Pri vsaki uri je voditelj, ki skrbi, da
je molitev ubrana,
da so vmes tudi
trenutki tišine in
petje.
Spored češčenja:
11.30–12.30 možje in fantje
12.30–13.30 mladi in veroučenci
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč
14.30–15.30 žene iz Skrilj in Vrtovina
15.30 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.
Celodnevno češčenje je tudi dan, ko
župnija v imeni vse škofije »dežura«
pred Najsvetejšim.

PRILOŽNOST ZA VELIKONOČNO SPOVED
V soboto od 16. do 17. ure bo spovedoval p. Bogdan Knavs s Svete Gore,
v nedeljo pa bosta od približno 10. do
12 ure v spovednici g. Aleksander Lestan
in g. Bogdan Vidmar, župnik iz Podrage.
TEDEN DRUŽINE
Dva praznika, sv. Jožef in Gospodovo
oznanjenje Mariji, v zadnjih letih zaznamujeta teden družine. V tem času
znotraj posta še posebej poglabljamo
molitev in misel na današnjo družino.
Tej molitvi se bomo v tednu po sv. Jožefu pridružili tudi pri tedenskih svetih
mašah in križevem potu.
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 Sv. Pavlu zaradi napovedanega slabega vremena odpade,
molitevbo ob isti uri v cerkvi; če bo
mogoče, ga bomo molili na eno izmed
preostalih postnih nedelj.
KVATRNA NABIRKA
bo v nedeljo za semenišče.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA
v Črničah bo v četrtek ob 20. uri v učilnici.

VEČERI ZA ZAKONCE in TISTE, KI
SI TO ŽELITE POSTATI
Prvi večer to sredo ob 20. uri v
župnijski dvorani v Kamnjah.
Sledita večera 23. in
30. marca ob istem
času.
V teh večerih bomo
odkrivali, kaj pomeni
graditi odnos v dvoje,
zakaj je to včasih
tako težko, zakaj se
skregamo, zakaj ...
Če žena noče z vami, lahko pridete
tudi sami! 
(Dotaknili se bomo tudi vprašanj, ki
jih boste lahko anonimno oddali ali
glasno zastavili.)
Večerov se lahko brez zadrege udeležite tudi tisti, ki ste še sami, pa vas
te teme zanimajo.
Z vami bo s. Mateja Kraševec s
sodelavci.
***
Vzgoja je gotovo nujno potrebna,
vendar je kar 80 ali 90 % vzgojne
moči v ozračju med možem in ženo.
To je podnebje, v katerem dobro
»uspevajo« otroci. Otrok nikoli in
nikdar ne sme biti sredstvo.
Ničesar otroci ne potrebujejo bolj kot
doživljanje odnosa med starši. Zato si
vzemite čas za te dragocene večere,
s katerih se boste vračali domov in v
službo olajšani in notranje obogateni.

ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET V KAMNJAH
se dobi na sestanku v ponedeljek ob
20. uri
Pred nami je:

• torek, 22. marca, začetek skupne pripra-

BLAGOSLOV HIŠ
ve na krst otroka.
•
nedelja, 27. marec, postno duhovV petek popoldne in v soboto dopolno glasbeni večer s cerkvenim
dne nadaljujem s preostalimi domovi v
pevskim zborom v Črničah.
Črničah (od št 79).

