Nameni svetih maš:
ponedeljek, 5. 3.,
Livija,
mučenka

torek, 6. 2.,
Marcijan,
mučenec

KAMNJE ob 18.30
za †† Pettirosso,
Kamnje 3a
VRTOVIN ob 18.30
za † Viktorja Breclja,
Vrtovin 55

OZNANILA

ČRNIČE ob 18.00
za † Zorko Toplikar,
8. dan

SKRILJE ob 18.30
Perpetua in Felicita, za †† starše Novinc,
mučenki
Skrilje 67
četrtek, 8. 3.,
KAMNJE ob 18.30
Janez od Boga,
za †† Valerijo in Antona
redovnik
Vodopivca, Kamnje 1a

MALOVŠE ob 18.00
za † Antona Mladovana,
p. n. Malovše 31

+ petek, 9. 3.,
Frančiška Rimska,
redovnica

VRTOVIN ob 8.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 57

ČRNIČE ob 18.00
po namenu darovalcev,

sobota, 10. 3.,
40 mučencev iz
Armenije

SKRILJE ob 8.00
za † Danila Štora,
Skrilje 76

ČRNIČE ob 18.00
za † Borisa Bratina,
p. n. Črniče 72

11. 3.
3. POSTNA
NEDELJA
Benedikt,
škof

VRTOVIN ob 7.45
za †† starše Cigoj,
Vrtovin 36

sreda, 7. 3.,

ČRNIČE ob 18.00
za † Marijo Kosovel,
8. dan

(prva spoved za prvoobhajance)

ČRNIČE ob 9.00
za † Kazimirja Bavca,
po namenu

KAMNJE ob 10.30
za †† Jožeta in Marijo
Mužina, Vrtovin 16a

SVETI PAVEL ob 13.00
za župnijo

MOLITEV ZA DRUŽINO

V času do 24. marca, pred referendumom – v poplavi mnogih besed – in v tednu družine vabljeni, da besed vsak dan molimo:

Sveti, Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te in hvalimo, ker
si ustvaril družino, da se tvoja
Ljubezen po njej uresničuje in
razširja.
V času, ko se želi razvrednotiti
družino očeta, matere in otrok,
se milostno ozri na nas, da bomo
uresničevali tvoj načrt Ljubezni.
Prosimo te, da bi vsi kristjani s

št. 10/12

GOJAČE ob 18.00
za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, p. n. Gojače 37

pogumom in javno besedo zavzeli
za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim. Naše družine, naš narod in naše voditelje
izročamo v varstvo Matere Marije,
svetega Jožefa in drugih zavetnikov
družine. Stvarnik družine, sprejmi
naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Marija, Kraljica družine, prosi za nas!

 Za konec
MUHE – Muha gre na sprehod s svojo hčerko po plešasti glavi. »Joj, kako teče čas!« pravi mama
muha. »Ko sem bila toliko stara kot ti, je bila na tej glavi samo ozka steza.«
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

župnij Črniče in Kamnje
2. postna nedelja, 4. marca 2012
Tisti čas
je Jezus
vzel
Petra,
Jakoba in Janeza in
jih same zase peljal
na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila
so postala bleščeča,
nadvse bela, da jih
tako ne more pobeliti noben belivec na
svetu. In prikazal se
jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala
sta se z Jezusom.
Oglasil se je Peter in
rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo
tukaj. Postavimo tri
šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in
Eliju enega.«
Ni namreč
vedel, kaj bi
rekel, kajti
zelo so se
prestrašili.
(Mr 9,2–6)

Odlomki Božje besede
na 3. postno nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 20,1–17
2. berilo 1 Kor 1,22–25
evangelij: Jn 2,13–25

Čas, oh ta čas
V ponedeljek sem na predavanju na Mirenskem
gradu slišal zanimivo misel: Ko je Bog ustvaril
svet, je na koncu posebej posvetil čas: sedmi dan
je posvečen. Ni posvetil kakega kraja ali predmeta.
Tako bi se ljudje hitro za tisto stepli in hoteli imeti
zase. Posvetil je čas, ki ga ni mogoče držati, zadržati, imeti …
Ste kdaj pomislili, kako da sta bila na gori ob Jezusovi spremenitvi hkrati navzoča Mojzes in Elija?
Da! Tam čez je čas drugačen, tam je že vse skupaj. Tam je Kristus že z našim človeškim telesom.
In mi smo lahko v to telo vcepljeni že sedaj. Tam
je življenje, ki se že lahko naseli v naša telesa.
Prav to so za hip videli – kolikor pač morejo videti
naše oči – trije apostoli na gori. To življenje so za
hip videli in vidijo nekateri vidci, ki so jim dana
Marijina prikazovanja. Jaz in ti, uboga in navadna
človeka, lahko to življenje že nosiva v sebi. Mar
ni to veliko več kot videti? »Blagor tistim, ki niso
videli, pa verujejo« (Jn 20,29). In vendar, tako kot
apostoli, potrebujemo tudi mi take posebne trenutke. Trditev, da lahko živo veruješ, ne da bi kdaj
doživel tudi posebne dokaze, da Bog je in deluje, je
lahko tudi malo nečimrna.
Podobno kot časa tudi vere
ne moremo držati v rokah,
izmuzne se. Zato jo je treba
vedno iskati naprej.
Jezus je šel s tremi učenci ven, mali izven »vsakdanjega časa«. Ljudje so ga
čakali, bolniki, stiske, problemi. Lahko bi vse od kraja

reševal. To je skušnjava količine, biti
koristen za vsako ceno. Kolikokrat
samo delamo, delamo in ni zadovoljstva, ni sadov, predvsem pa ni miru
v srcu.
Koliko bolj od »biti koristen« je
dragocena luč. Luč, v kateri stvari
prav vidiš. Ali je res potrebno, da nas
šele bolezni, izgube, tragedije prisilijo,
da stvari vidimo drugače, od zgoraj?
Obstaja veliko lepša pot. To je stik
z večnostjo. Koliko verstev se trudi,
da bi našla ta stik. Razlika pri krščanstvu je samo v tem, da je ta stik
v eni osebi: v Njem, ki je prišel noter,
v naš čas, da bi nam pokazal, da so
tri Osebe en Bog.
Koliko kristjanov pravi, da verujejo, »da nekaj je«. Kako rad bi jim
pokazal, da je to veliko več kot »nekaj«. Je osebni Bog. Abraham, Mojzes, tudi apostoli so ga morali doživeti. Ko veš, da je nekdo, potem tudi
čas drugače teče. Saj ste bili kdaj zaljubljeni in zaradi vaše žive ljubezni
je čas postal drugačen.
Skušajte letos že na začetku posta najprej poiskati ta obraz, odkriti
in verjeti v to Njegovo ljubezen. To je
gora! In šele potem se spustite nazaj
v dolino, v vsakdanji neizprosni čas.
Čas ne teče mehanično, steka se v
sredino, v eno samo, tudi tvojo veliko
noč.

PRVA SPOVED
ZA PRVOOBHAJANCE V ČRNIČAH
bo v petek ob 17. uri. Dobimo se
v cerkvi za spokorno bogoslužje.
Možnost in priložnost, da opravite
zakrament spovedi tudi starši.
ODRASLI PEVSKI ZBOR
v Kamnjah ima ta teden vaje v soboto ob 20. uri.
ZAKONSKA SKUPINA
Prva zakonska skupina ima srečanje
v petek ob 19.30 v Črničah.
MAŠA PRI SVETEM PAVLU
Tokrat bo sveta maša v cerkvi sv.
Pavla izjemoma v nedeljo, 11. 3.
KS Vrtovin lepo vabi na pohod na Kucelj, zbirališče ob 8.30 v Lozarjih. Sveta
maša bo ob 13. uri ob koncu poti.
POSTNI ČAS
Še vedno velja spodbuda, da se v
župniji Kamnje v postu kdaj odločite
tudi za tedensko sveto mašo in
pridete v cerkev k molitvi križevega
pota 20 minut prej. V župniji Črniče
pa vabljeni, da poskrbite za redno
molitev žalostnih skrivnosti rožnega venca pred vsako sv. mašo.
KRIŽEV POT
bo na 2. postno nedeljo v Gojačah
ob 15. uri.
DEKANIJSKI KRIŽEV POT

župnik bo na 3. postno nedeljo na Gradišču

Obvestila:
ŽUPNIJSKI SVET
Člani ŽPS Kamnje vabljeni na sestanek v ponedeljek po večerni maši.
MAVRIČNA SKUPINA
v Kamnjah se dobi v ponedeljek
ob 17. uri v učilnici.

pri Vipavi. Pričel se bo ob 14.30 pri
1. postaji (na začetku Bevkove ulice v
Vipavi), od tam pa po stari cesti, ki se
vzpenja po rebru proti cerkvi sv. Križa.

POSTNA AKCIJA ZA VEROUČENCE
Nekateri ste že prinesli nekaj papirja.
Veroučenci, združite dobro delo tudi
s tem, da zbirate papir po hišah in
ob tem obiščete koga od starejših ali
bolnih. Ljubezen je vedno konkretna.

PISMO IZ UGANDE

domači kateheti. Tudi ženske imajo
V začetku februarja sta šla v pomoč veliko vlogo v cerkvi. Predvsem žene
misijonarju Danilu Lisjaku v Ugan- katehetov.
Ženske so res uboge. Prvič rodijo
do poleg Ljuba Žgavca iz Plač tudi
stare okoli 18 let. Potem imajo hitro
naša župljavsaj pet otrok. Moški si zatem poišče
na Marjan
še eno ženo in ima z njo spet čim več
Rovtar in
otrok. Tako je otrok ogromno. Same
žena Cirila
črne glavice.
iz Skrilj.
Od česa ljudje tukaj živijo, še ne vem.
Pomagajo
Menda nekaj od poljedelstva, ko je
graditi šolo.
deževno obdobje. Zdaj je še sušno.
Med drugim pišejo:
Ljubo Žgavec
Tukaj v Afriki teče vse počasi: voda,
elektrika, internet … Le naše delo
Pred nami je:
»šiba« po slovensko. Prve dni smo
delali na temeljih za tri nove objekte • ponedeljek, 12. 3., srečanje ŽPS Črničah;
• torek, 13. 3 srečanje za starše birmancev
v vasi Atede, kjer se misijon grav Kamnjah ob 19.30.
di. Prvi dan smo postavili višine za
• petek, 16. 3., dekanijsko srečanje mladih.
temelje, drugi dan je prišel ogromen
• torek, 20. 3. priprava staršev na krst otrok
kontejner iz Slovenije. V njem je bilo,
ma kaj ni bilo! Od oblek, ki jih je za
DA BI ZNALI ŽIVETI,
otroke zbral Karitas, pa do ogromneSE NAUČIMO MOLITI
ga agregata na nafto, ki bo skrbel za
Utrinki s sredinih
elektriko. No, to smo uspešno razlodelavnic molitve in
žili. Štirje »muzungoti , kar pomeni
življenja
»beli možje, in kup štirikrat popečenih
domačinov. Domačini so res črno črni. MALA PEDAGOGIKA ZA BRANJE IN ŽIPotem smo naredili leseno podVLJENJE IZ BOŽJE BESEDE
strešje, »cimper«, in ga montirali za
1. Besedilo iz Svetega pisma beri počasi in
streho nove osnovne šole poleg mis pogostimi premori.
sijona. Malo me moti, ker bo v njem 2. Odprta in izpraznjena duša naj vedno
ravnateljeva pisarna in »knjižnica«,
pričakuje.
vendar je, kar je. Naslednji dan smo 3. Beri tako, da ne iščeš česa posebnega,
to streho prekrili z valovito pločevino.
na primer nauk, resnico ...
Pri nas ne bi vzdržala niti prve sapice 4. Beri tako, da "poslušaš" (Gospoda), kakor posluša duša dušo, oseba osebo.
vipavske burje, v Afriki pa so tako
5. Ne trudi se, da bi stvar dojel razumsko,
narejene vse »boljše« hiše.
tudi ne po črki; naj te ne skrbi, "kaj to
V misijonu sta dva misijonarja, Slopomeni" marveč se vprašaj "kaj mi s
venec Danilo Lisjak in Italijan Gianni.
tem hoče osebno povedati Bog.
Danilo je glavni graditelj in organi6. Misli, ki so te močno vznemirile, podčrzator. Gianni je bolj umirjen in skrbi
taj s svinčnikom in ob rob zapiši besedo,
bolj za »dušne« stvari. Oba imata ob
ki povzema ta močni vtis.
nedeljah dve maši dopoldan, v raz7. Če ti prebrano besedilo ničesar ne
"pove", ostani miren. Lahko se zgodi, da
ličnih krajih. Tu živi pleme »Ačoli«,
ti isto besedilo drugič "pove" zelo veliko.
ki govori svoj jezik. Oba mašujeta v
Naš trud včasih milost podpira,včasih pa
njihovem jeziku. Pomagajo jima tudi
tudi ne; "ura" Boga.

