Nameni svetih maš:
ponedeljek, 18. 2.,

1. postna nedelja

KAMNJE ob 18.00
za †† Lozar, Vrtovin 130
p. n. Kamnje 36

MALOVŠE ob 16.00
pogrebna za
† Jelko Cigoj, Malovše 20

VRTOVIN ob 18.00
za † Jožefa Podgornika,
Vrtovin 34, 1. obletna

ČRNIČE ob 18.00
za † Dragico Cigoj,
8. dan

SKRILJE ob 18.00
za † Frančiško Rustja,
8. dan

MALOVŠE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Malovše 2

Irena Rimska,
devica

KAMNJE ob 18.00
za † Marijo Batagelj,
Potoče 35

ČRNIČE ob 18.00
za †† Antona in Marijo Fišer,
p. n. Črniče 24

+ petek, 22. 2.,
Marjeta Kortonska,
spokornica

VRTOVIN ob 8.00
za †† Antona in Zofijo
Černigoj, Vrtovin 37

RAVNE ob 18.00
za †† Ušaj,
p. n. sorodnikov, Sveto

sobota, 23. 2.,

SKRILJE ob 8.00
za † Ingrid,
p. n. Skrilje

ČRNIČE ob 18.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69b

Frančišek Regis,
mučenec

torek, 19. 2.
Konrad,
spokornik

sreda, 20. 2.,
Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

četrtek, 21. 2.,

Polikarp,
mučenec
24. 2.
2. POSTNA
NEDELJA
Matija,
apostol

KAMNJE ob 7.45
za †† Alberta Kandusa,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 9.00
za †† Hvalič, p. n. Črniče 41
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za zdravje,
Kamnje 6a
ob 15. uri križev pot v Malovšah

GLAVA OZNANIL
Hvala vsem, ki ste poslali predloge za novo glavo oznanil. Izbrali smo predlog, ki gaje
izdelal Matic Ferjančič iz Vrtovina. Naj nas tudi ta preprosti simbol skupnih oznanil v
obeh župnijah še tesneje povezuje.
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Nato ga
je hudič
popeljal na višavo in mu
v trenutku pokazal
vsa kraljestva sveta
ter mu rekel: »Tebi
bom dal vso to oblast
in njih slavo, kajti
izročena je meni in jo
dam, komur hočem.
Če torej padeš predme
in se mi pokloniš, bo
vse tvoje.« Jezus mu
je odgovoril: »Pisano
je: 'Gospoda, svojega
Boga, moli in njemu samemu služi!'«
Potem ga je peljal v
Jeruzalem in postavil
vrh templja ter mu
rekel: »Ako si božji
Sin, vrzi se od tukaj
dol; zakaj pisano je:
'Svojim angelom bo
zate zapovedal, naj
te obvarujejo; in na
rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš
ob kamen.'« Jezus mu
je odgovoril: »Rečeno
je: 'Ne skušaj Gospoda, svojega Boga.'«

(Lk 4,5–13)

 Za konec
NAZORNOST – Črnski duhovnik predstavlja svojim faranom novega škofa:
»Njegova koža je bela, toda njegova duša je prav tako črna kot naša …«
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: 1 Mz 15,5–18
2. berilo: Flp 3,17–4,1
evangelij: Lk 9,28–36

Če si res Božji Sin ...
Vsako leto me pri verouku nagovori primer človeka,
ki je v trgovini ukradel žvečilni gumi. Ker ga prodajalka
ni opazila, je naslednjič ukradel dva, pozneje nakradene reči že prodajal, na koncu pa se je specializiral
za krajo avtomobilov. Velike lumparije se začenjajo z
malimi. Enako velja za dobre stvari, zlasti za največje,
za življenje odločilne. Še kako to velja za vero. Vse življenje delamo drobna dejanja vere. Prej ali slej pride
najgloblje in dokončno: ali se bom za Boga res odločil
ali se bom hotel rešiti sam.
Na začetku posta vsako leto beremo poročilo o Jezusovih skušnjavah. Navadno mislimo, da gre le za
običajne skušnjave po hrani, bogastvu, časti. Jezus je
bil napaden z veliko globljim načrtom. Hudič tudi nas
prikrito zapeljuje z veliko usodnejšim namenom, kot
so trenutni padci v vsakdanjih slabostih.
V ozadju vedno so besede: »Če si Božji Sin ...« Hudiča zanima samo odnos med Očetom in Sinom. Bistvo naše vere je ljubezen, v kateri je Oče dal svojega
Sina. Samo po tej ljubezni je tudi meni podarjeno popolnoma novo življenje. Tu ne gre za nobene lahkotne poučne zgodbice. Boj je resen in zapeljivec želi
iz krute nevoščljivosti človeka oropati te popolnoma
nove možnosti.
Opazuj skušnjave pri sebi in videl boš, da te le redko usmerjajo
naravnost proti Bogu. Hudič ni
neumen. Jezusa v puščavi
želi speljati, da bi Božjo moč izkoristil za drugačno pot. Tako tudi nas
zapeljuje z idejo, da se
je mogoče rešiti
in da je mogoče
ljubiti brez veli-

ke noči, brez križa in vstajenja. Tako
daleč gredo danes ideje, da je mogoče
živeti krščansko, ohranjati vrednote,
toda brez Očeta.
V tej skušnjavi smo vsi, tudi verni, tudi
cerkvene skupnosti. Kamen bi spremili
v kruh, ko tarnamo, da so za vse krive
razmere: »Če ne bi bilo komunizma, če
ne bi bilo današnje protiverske naravnanosti, bi bilo vse drugače ...« Neodrešenega človeka vedno motijo drugi.
Z na pol poštenimi zvezami bi si pridobili
denar, moč in vpliv in mislili, da bomo z večjo močjo naredili v narodu več dobrega.
Tudi mi bi z vrha templja pripravili
veličastno prireditev in pokazali množicam, kako smo nekaj posebnega,
izjemnega, in bomo za seboj potegnili
množice. Kako radi bi druge kar prepričali, »da ima vera prav«. Toda ne
bodo šli za nami. Najprej moramo sami
iti skozi veliko noč, le tako bomo lahko
pokazali na Očetovo ljubezen.
Koliko svetlih zgodb srečujem danes!
Ljudi, ki so doživeli navidezni polom, vendar so se z Bogom znašli v ljubezni. Teh
ljudi drugi ljudje ne motijo. Nimajo težav
s kamni, ki bi jih spreminjali v kruh.
Hudič je le na videz močan. Vse bo
naredil samo za to, da bi izbrali sicer
dobro, vendar svojo pot, in ne bi sprejeli Božjega življenja. Zato vam danes
želim predvsem pogum. Ko smo v odnosu z Očetom, nam ne more nič.
župnik

Obvestila:
KRIŽEV POT
Danes popoldne je za obe župniji križev
pot na Sveti Pavel, pripravljajo ga birmanci. Začetek ob 15. uri pri lovski
koči v Gojačah.

V Kamnjah vabljeni k skupni molitvi križevega pota 20 minut pred vsako sveto
mašo. V nedeljo bo križev pot v cerkvi v
Malovšah ob 15. uri.

je, da se do torka zvečer zanesljivo
prijavite in bomo videli, ali gremo ter
kako bo s prevozom in ceno. Karta stane 20 evrov.

ŽUPNIJSKI SVET V ČRNIČAH
Člani pastoralnega sveta v Črničah se
dobimo v ponedeljek ob 19.00.

DAN MOLITVE IN POSTA ZA DOMOVINO
O stanju in prihodnosti naše domovine
tudi kristjani veliko gledamo, poslušamo in govorimo. Še vedno premalo zaupamo v moč molitve in odpovedi. V
ozadju zunanjega dogajanja je duhovni
boj; verjamemo v moč krščanskega posta in povezane molitve. V naši dekaniji
se bomo v postu pridružili širši pobudi
molitve in posta za domovino.
Povabite svoje
domače, prijatelje in znance,
da se v petek,
22., in soboto,
23. februarja,
povežemo v mrežo »Z ljubeznijo nad
zlo za našo domovino«.
Od petka ob 19.00 do sobote ob
18.00 bo v župnijski cerkvi v Ajdovščini neprekinjena TIHA molitev pred
Najsvetejšim. V tem času (lahko tudi v
petek čez dan) smo povabljeni k postu
ob kruhu in vodi, k drugim oblikam posta ali kakšni drugi konkretni odpovedi. Zaželeno je, da se v času teh 24 ur
kdorkoli in kadarkoli pridruži v osebni,
tihi molitvi v cerkvi v Ajdovščini, domači
cerkvi ali kar doma.
Župnije po izžrebanem sporedu poskrbijo, da je ob določeni uri vsaj eden
navzoč v osebni molitvi pred Najsvetejšim.
Prostovoljci, ki bi »dežurali« v naših
terminih (Črniče v petek od 21. do
22. ure, Kamnje v soboto od 17. do
18. ure), prosim, sporočite do četrtka.

KOŠ ODPOVEDI: KARITATIVNA POSTNA
POBUDA ZA VERUČENCE
V adventu ste otroci zbirali denarne darove za misijone. V postu pa postavljamo v veroučno učilnico posebno škatlo
ali koš, v katerega boste lahko darovali nekaj svojih konkretnih odpovedi.
To pomeni, da lahko oddate kakšno
sladkarijo, igračo, šolski pripomoček
ali druge uporabne predmete, tudi
oblačila ali obutev.
Vendar pozor: to
naj ne bo priložnost, da se znebite odvečnih stvari,
ampak resnična odpoved ali možnost,
da nekaj delite z drugimi.
»Nevidne« odpovedi pa zapišite na listek, ga zvijte in simbolično prav tako
odložite v skupno škatlo. (Primer: Ta
teden sem se dva dni odpovedal računalniku; namesto zabave sem šel obiskat starejšo vaščanko ...)
Uporabne stvari bomo preko Karitas posredovali družinam z otroki, ki jim bodo
prišle prav.
PRVI POSTNI VEČER
v četrtek ob 20. uri vabljeni na prvi
postni večer v naši dekaniji. Gost bo
lanski novomašnik Janez Rus: »Mesto
in pomen askeze v kristjanovem življenju«. Dvorana Srednje šole Vena Pilona
Ajdovščina.
SKUPAJ NA NOČNO SMUKO
Kot ste mladi želeli in predlagali: v petek gremo skupaj na nočno smuko na
Svete Višarje (odhod okr. 17.30). Pogoj

ROMARSKI POHOD
POD SONČNIM ČAVNOM
Jakobčki Vipavska dolina vabijo na tradicionalni romarski pohod na drugo
postno soboto, 23. 2. Vsi, ki se jim
želite pridružiti, pridite pred cerkev sv.
Jakoba v Ozeljanu od 7.30 do 8.00;

sledi sveta maša.
Približno šesturna
pot gre iz Ozeljana proti Ravnam,
Svetemu
Pavlu,
kjer bo krajši počitek, nato mimo
rimskega stolpa v
Kamnje in Skrilje, kjer bo sklep okoli 18.
ure. Štartnina 5€, organiziran je prevoz
iz Skrilj do Ozeljana. Vabljeni, posebej
tudi mladi, na pot, ki nas želi povezovati
vse, brez razlike. Info: 041 664 584.
HVALA ZA BERO
Iskreno se vam zahvaljujem za bero,
za vsak vaš dar, ki ste mi ga tudi letos
namenili za vzdrževanje duhovnika. Tej
zahvali se pridružuje tudi g. Aleksander
Lestan.
BLAGOSLOV HIŠ
Končal sem blagoslavljanje hiš. Hvala za
vsa prijetna druženja, pogovore in molitve, ki sem jih ob tem doživel. Zame
osebno so ti obiski dragocena življenjska
izkušnja. Gotovo sem nekatere spregledal ali se nismo uspeli dobiti. Če je kdo
pomotoma izpadel ali sem pozabil, sporočite željo in pridem na obisk in blagoslov.

MOŽNOST ZA POČITNICE
Med zimskimi počitnicami bo od 25.
do 28. februarja pri šolskih sestrah v
Šturjah gospodinjski tečaj za srednješolke. Dekleta se bodo usposabljala v kulinaričnih spretnostih vsak
dan od 9. do 14. ure.
Voditeljica je s. Bernarda Gostečnik.
Vpis je omejen, zato pohitite s prijavami: s. Majda: 05 366 20 32 ali 031
215 232.

