št. 6/13

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 11. 2.,
Lurška Mati Božja,
dan bolnikov

torek, 12. 2.
Evlalija,
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za † Ivana Rustja,
Kamnje 55

GOJAČE ob 18.00
za † Janka Peršiča,
p. n. Gojače 5

VRTOVIN ob 18.00
za † Olgo Rustja,
Vrtovin 131, 1. obletna

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

četrtek, 14. 2.,
Valentin,
mučenec

KAMNJE ob 18.00
za †† Črmelj in Rijavec,
Kamnje 36

ČRNIČE ob 15.00
pogrebna za † Dragico Cigoj,
Črniče 16
ČRNIČE ob 18.00
za † Anico Rebek,
p. n. Črniče 83
pepeljenje
MALOVŠE ob 18.00
na čast Svetemu Duhu in
angelom varuhom, Malovše

petek, 15. 2.,

VRTOVIN ob 18.00
za † Friderika Lozarja,
p. n. Vrtovin

RAVNE ob 18.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev 1. in 2. 11.

SKRILJE ob 8.00
za †† starše in †† Valič,
Skrilje 16

ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Frančiško
Ušaj, p. n. Črniče 72

sreda, 13. 2.,
pepelnica,
Kristina Spoletska,
vdova

Georgija (Jurka),
devica

sobota, 16. 2.,
Julijana Koprska,
mučenka
17. 2.
1. POSTNA
NEDELJA
Aleš,
spokornik

KAMNJE ob 18.00
za †† Ivana in Milana Breclja,
Vrtovin 77
pepeljenje

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a

ČRNIČE ob 9.00
za †† Stanka in Zofko
Vidmar, p. n. Ravne 3
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Slokar,
Kamnje 15

ob 15. uri križev pot

Pred nami je:

• ponedeljek, 18. 2., župnijski svet v Črničah;
• petek, sobota, 22., 23. 2., »Z ljubeznijo nad zlo za našo domovino«

 Za konec
PRI ZDRAVNIKU – »Gospod doktor, odkrito mi povejte, kaj mi je. Lepo po naše, da bom razumel.«
»Kaj vam je?! Predobro se vam godi, nič drugega! Preveč jeste, preveč pijete in se premalo gibljete …«
»Hvala. Zdajj pa
ženi …«
p le še po
p latinsko, da bom povedal
p
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
5. nedelja med letom, 10. februarja 2013
Ko pa
je nehal
govoriti, je Simonu rekel:
»Odrini na globoko
in vrzite svoje mreže
na lov!« Simon se je
oglasil in mu rekel:
»Učenik, vso noč smo
se trudili, pa nismo
nič ujeli; toda na tvojo
besedo bom vrgel
mrežo.« In ko so to
storili, so zajeli veliko
množino rib, da se je
njih mreža trgala. Pomignili so tovarišem
v drugem čolnu, naj
jim pridejo pomagat.
Ti so prišli in napolnili
so oba čolna, da sta
se potapljala. Ko pa je
Simon Peter to videl,
je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi
od mene, Gospod, ker
sem grešen človek!«
(...) Jezus pa je Simonu rekel: »Ne boj
se; odslej boš lovil
ljudi!« In potegnili
so čolna h kraju,
popustili vse in šli
za njim.
(Lk 5,4–11)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 5 Mz 26,4–10
2. berilo: Rim 10, 8–3
evangelij: Lk 4,1–13

Odrini na globoko in …
»Vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli.« Malokateri evangeljski odlomek tako živo zadene resnico
naše moderne dobe.
Jezus Kristus hodi ob morju. Že to je čudovita podoba, človek je na obali v stiku med zemeljskim in
večnim. Kar je končno, in bo umrlo, in kar že prehaja
v večno življenje, in bo ostalo. Človek je prej ali slej
razpet med tem, ali naj ostane na obali ali naj odrine
tudi tja, kjer stvari na videz niso trdne in varne. Toda
šele na odprtem gledaš obalo z drugačnimi očmi.
Bog nas ni ustvaril kot angele. Zato ne moremo biti
samo na morju, ne moremo živeti duhovno brez snovi. Ustvarjeni smo, da bi živeli na suhem in hkrati
na morju. Ste kdaj pomislili, da se angeli ne morejo
telesno postiti? Prav zato ima tak post izjemno moč.
Ob obali zagleda čoln in v njem može. V Petru in
drugih ribičih vidi človeka in njegovo usodo. V njem
že vidi vsakega izmed nas. Vsak ima v življenju svoj
čoln. Nekaj tega čolna smo dobili, nekaj ga vsak po
svoje preoblikujemo. Nikoli nismo sami, saj ribiške
mreže same po sebi zahtevajo pomoč drugih. Človek
bi hotel sam, a ne more.
Jezus Kristus »je vstopil v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov«. Simon bi ostal Simon in nikoli ne bi postal Peter, če se v tem svojem čolnu
ne bi srečal z Bogom. Verjetno
se z njim sploh ne bi srečal, če
bi bile njegove mreže polne.
Pomembno je, da Kristus želi
vstopiti osebno v tvoj čoln. On
ne dela za mizo splošnih teoretičnih programov za izboljšanje življenja, da bi zajel čim
bolj sistematično čim več ljudi. Tako

si, žal, danes še vedno predstavljamo
njegovo Cerkev in tako v njej pogosto delujemo. On želi najprej vstopiti
k tebi. Uporabil bo tvoj čoln in tvoje
mreže. Poglej, koliko praznih mrež je
že v tvojem življenju. Kolikokrat si upal,
načrtoval, si predstavljal, gradil ... Kolikokrat si se trudil »vso noč«. Kolikokrat
si omahoval, ali je sploh še vredno zapuščati obalo, začenjati na novo.
Da! Tvoja vera stoji in pade na obali.
Če si gradil samo na človeški moči, če
si gradil le na svoji idealni predstavi in
mislil, da je mogoče ribe uloviti z enim
samim
»življenjskim
projektom«,
vnaprej, na zalogo, potem lahko doživiš razočaranje nad vero, Cerkvijo,
Bogom, ljudmi, seboj ...
Nekdo drug je hotel živeti samo na
»morju«, neomadeževano duhovno,
in je izgubil stik z vsakdanjim življenjem, z dolžnostjo, da bi se resno
oprijel študija, dela, družine. To je kristjan, ki živi ločeno, dvojno življenje.
Tudi taka vera se mora zrušiti, da bi
lahko postala zrela.
Ni kaj, »obsojeni« smo na obalo,
vendar nas prav tu Bog želi srečati.
Tvoje prazne in raztrgane mreže za
Boga niso težava. Težava zanj je lahko le tvoja premajhna vera. Na koncu
se bo tvoje življenje razodelo v eni od
dveh možnosti: Ali si hotel še naprej
ostati v svojem malem čolnu in sam
popravljati stare mreže ali si tudi ti
verjel besedi Drugega: Vrzi mreže in
hodi za menoj.
župnik

Obvestila:
VEROUK
Na pustni torek ni verouka.
Veroučenci, poskrbite, da pridete v sredo k sveti maši in pepeljenju.

BIRMANCI
Birmanci v Črničah imate srečanje v
petek, 15. 2., ob 18. uri. Tokrat se
boste srečali z gostom.
Birmanci v obeh župnijah poskrbite, da
se dobite po skupinah in pripravite molitveno pot na Sveti Pavel.
BLAGOSLOV DOMOV
Danes, v nedeljo od 14. ure dalje blagoslavljam še preostale domove na Ravnah: Slejki.
PEPELJENJE
Na pepelnico vabljeni, da
pridete (tudi otroci) k sveti
maši in pepeljenju. Simbolno dejanje na začetku svetega časa je pomembno.

MLADI
Srečanje bo v petek ob 20. uri v župnišču v Kamnjah.
ZAKONCI
Druga zakonska skupina ima srečanje v
četrtek ob 20. uri v Kamnjah.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Tudi letos vabljeni k molitvi križevega
pota v župniji Kamnje, kot je v navadi,
20 minut pred vsako sveto mašo. Ob
nedeljah popoldne je križev pot v eni od
cerkva v župniji Črniče.
KRIŽEV POT NA SVETI PAVEL
Na prvo postno nedeljo vabljeni (ob
primernem vremenu) k molitvi križevega pota na Sveti Pavel. Za obe župniji
skupaj ga pripravljajo birmanci z animatorji. Začetek ob 15. uri pri lovski
koči v Gojačah.
Za tiste, ki ne morete
hoditi, bo molitev križevega pota v cerkvi
v Črničah ob 15. uri.
KARITAS
Karitas skupaj z drugimi organizacijami
vabi, da se nam pridružite v preventivni
akciji 40 dni brez alkohola med 13. 2.

in 30. 3. Vsak dan šteje. V znamenje
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica
alkohola.

in človekom, med človekom in drugimi ljudmi. Post zato nikoli ni in ne more
biti zgolj osebna vaja. Čeprav je izrazito
osebne narave, pri njem človek nikoli ne
ostaja sam!

DAN SPOKORNOSTI
»Z ljubeznijo nad zlo za našo domovino«
V dekaniji smo se odločili, da oznanimo
dan skupne molitve, posta in spokornosti proti širjenju zla na vseh področjih
v naši domovini. Vsak je osebno povabljen, da se pridruži duhovni mreži po
svojih močeh. Poleg tega bo v cerkvi v
Ajdovščini od petka, 22. februarja,
zvečer do sobote zvečer 24-urno neprekinjeno tiho češčenje Najsvetejšega.

STATISTIKA: VERSKI TISK
Za nami je mesec verskega tiska. Kljub upadanju
bralne kulture je pohvalno, da v obeh župnijah
veliko družin zvesto skrbi
za branje in podporo verskemu tisku.
Za spodbudo nekaj statistike o vseh naročnikih Družine in Ognjišča za leto 2012

POSTNI ČAS
Postna postava od pepelnice naprej
ostaja enaka: Strogi post je na pepelnico in veliki petek.
Vse petke v postu velja zdržek od mesnih jedi.
To je predpisano merilo. Svobodna odločitev za pravi post ob kruhu in vodi
je seveda veliko močnejša. Nekateri ste že
poročali o bogatih sadovih takega posta.
Pri tem postu ni treba
stradati, ampak se
ves dan hranimo le s
kruhom in vodo.
Poleg tega imajo veliko moč druge odpovedi: v sedanjem času zlasti odpoved
podobam in novicam, post od gledanja
(post oči), odpoved praznemu govorjenju o drugih (post ust), odpoved grehu
in grešnim navadam.
Post nastopa v trojici skupaj z dobrimi
deli (miloščino) in poglobljeno molitvijo.
Odpoved le zaradi utrjevanja volje še
ni post. Post v krščanskem pomenu se zgodi znotraj odločitve med
človekom in Bogom. Post je duhovna
stvarnost, saj nas uvaja v duhovni boj
in tako celostno duhovno očiščuje srce.
Tak post spreminja odnose med Bogom

Tednik Družina
Kamnje: skupaj 45 naročnikov, 16 po pošti,
29 preko župnije.
Črniče: skupaj 34 naročnikov, 14 po pošti,
20 preko župnije.
Mesečnik Ognjišče
Kamnje: skupaj 106 naročnikov, 33 po pošti, 83 preko župnije.
Črniče: skupaj 70 naročnikov, 25 po pošti,
45 preko župnije.
Poleg tega ima precej otrok naročeno revijo
Mavrica, nekateri odrasli pa tudi druge časopise in revije: Prijatelj, Beseda za vsak
dan, Božje okolje, Družina in življenje …

POSTNI VEČERI V LETU VERE
V dvorani Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
Četrtek, 21. februar ob 20. uri, prvi postni večer, gost duhovnik Janez Rus:
»Mesto in pomen askeze v kristjanovem
življenju«.
Četrtek, 28. februarja ob 19,30, Okrogla miza v organizaciji društva SKAM
in radia Ognjišče z naslovom: »Čez
prag iz otroške v odraslo vero«.
Četrtek, 7. marca ob 20. uri, drugi postni večer, gost pater Bogdan Knavs:
»Sočutje kot novi temelj naših osebnih
in družbenih odnosov«.

