Nameni svetih maš:
ponedeljek, 25. 2.,

2. postna nedelja

Ni svete maše.

GOJAČE ob 18.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36

Ni svete maše.

ČRNIČE ob 18.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, p. n. Črniče 61a

sreda, 27. 2.,
Gabrijel ŽMB,
redovnik

Ni svete maše.

MALOVŠE ob 18.00
za † Jelko Cigoj,
8. dan

četrtek, 28. 2.,

Ni svete maše.

ČRNIČE ob 18.00
za † Kazimirja Bavca,
p. n. Črniče

VRTOVIN ob 18.00
za †† Jožefa in Antonijo
Čermelj, Vrtovin 57a

ČRNIČE ob 18.00
za †† Leopolda in Evgenijo
Lojk, p. n. Črniče 25

Valburga,
opatinja

torek, 26. 2.
Aleksander (Branko),
škof

Roman,
opat

+ prvi petek, 1. 3.,
Albin (Zorko),
škof

Od 17.30 priložnost za spoved,
Od 17.00 češčenje Najsvetejšega
po maši češčenje Najsvetejšega. in priložnost za spoved.

prva sobota, 2. 3.,
Neža Praška,
opatinja

KAMNJE ob 17.00
v čast Marijinemu
brezmadežnemu Srcu,
p. n. Vrtovin

ČRNIČE ob 18.00
po namenu
Od 17.00 priložnost za spoved
ob 17.30 molitev ob prvi soboti

Od 16.00 priložnost za spoved
ob 16.30 molitev ob prvi soboti
3. 3.
3. POSTNA
NEDELJA
Marin,
mučenec

SKRILJE ob 7.45
za †† Čermelj,
Skrilje 7

ČRNIČE ob 9.00
za †† Mohorčič in Ušaj,
p. n. darovalca
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2
ob 15. uri križev pot v Gojačah

24. 2. 2013
št. 8

Petra
in ona
dva,
ki sta bila z njim, pa
je premagal spanec.
Ko so se zdramili, so
videli njegovo veličastvo in ona dva moža,
ki sta stala ob njem.
In ko sta odhajala
od njega, je Peter
rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo
tukaj. Postavimo tri
šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč
vedel, kaj govori.
Medtem ko je to govoril, pa se je naredil
oblak in jih obsenčil,
in ko so šli v oblak,
jih je obšla groza. Iz
oblaka se je zaslišal
glas: »Ta je moj Sin,
moj Izvoljenec, njega
poslušajte!« In ko se
je ta glas zaslišal, je
bil Jezus sam. Oni pa
so molčali in tiste dni
niso nikomur povedali, kaj so videli.
(Lk 9,32–36)

 Za konec
IZLET – Prijatelja se pogovarjata: »Kaj si delal konec tedna?« »Šli smo v naravo in z otroki
spuščali zmaje.« »Kaj pa ti?« »Ja, nekaj podobnega; taščo smo peljali v hribe.«
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: 2 Mz 3,1–15
2. berilo: 1 Kor 10,1–12
evangelij: Lk 13,1–9

Počitek in ožarjen obraz
Spet bi vas rad opogumil in spomnil na prvo soboto, drugo od petih, edino v postnem času. Medtem
ko družba izgublja čas s praznimi pogovori o dnevni
politiki, lahko izberemo drugo.
To je pot čisto majhnih korakov. Zabijmo v letu vere
nekaj količkov. Letošnja duhovna priprava ni v naporu,
ampak v drobnih dejanjih vere. Danes od vseh strani
od nas samo nekaj zahtevajo, nas strašijo, da bi se
vsak umaknil v svoj kot in se zavaroval pred prihodnostjo. Marsikdo lahko na podoben način doživlja vero,
življenje v Cerkvi. V resnici pa pristna vera daje najprej počitek. Tega potrebujemo!
Petra in druge učence je na gori premagal spanec.
Gotovo ne samo od naporne hoje. Znašli so se v dotiku Božje ljubezni. Kako mirno človek zaspi, ko čuti,
da ni sam. Lahko imaš človeško gledano popolnoma
zagotovljeno prihodnost, službo, zdravje, prijatelje, a
še vedno si v srcu strašno sam. Na dnu namreč kljuva
pritajen strah: kaj če to izgubim?
Lahko pa se je pred tabo nagrmadila gora skrbi, človeško povsem negotova prihodnost, in vendar v srcu
nisi sam. Ta »gora« te je še bolj zbližala z Bogom. Nehal si zidati gradove v oblakih in se naučil deliti to življenje v pogovoru in zakramentih z
Bogom. To je vera! Prav na tej gori ti
Bog daje nepričakovan trden spanec.
Časi so resnično napeti in težki. Zato ne bomo zmogli brez
Boga. To je moja na videz zelo
poenostavljena, in vendar najbolj resnična želja za vsakogar
izmed vas. Miselnost sveta nas je v zadnjih desetletjih in stoletjih osleparila, da
smo se preveč omejili samo to zemeljsko
dolino. Celo kristjani, tudi oznanje-

valci, smo se začeli ukvarjati in izboljševati predvsem življenje, ki smo ga
dobili po materi in očetu. Kakor da ne
obstaja še drugo, nebeško življenje, ki
se je na zemlji že rodilo v krstu! Vanj
sicer verjamemo, vendar smo ti dve
življenji popolnoma ločili. Večno življenje smo potisnili daleč onkraj groba, v
pravljično prihodnost, ki z vsakdanjim
življenjem nima skoraj nobene povezave več.
Zato ni nič nenavadnega, da Bog v takih časih poseže v svet z dogodki, kot
so Marijina prikazovanja. Učenci so pred
stisko velikonočnih dogodkov potrebovali, da je na gori v zemljo pokukal
kanček nebes. Brez te svetlobe se ne
da vzdržati v Božjih preizkušnjah. Sveta
maša ima smisel samo, če pridemo tja
po košček nebes, ki že vdira na zemljo.
Po preprosti fatimski poti ta košček nebes privoščim letos prav vsakemu, ne
glede na starost in stan. V katerem koli
položaju si, potrebuješ umirjen in ožarjen obraz. Tega si sam ne moreš dati! Ta
prihaja iz novega, drugega življenja.
Potrebujete ga starši, ki otrok ne
boste mogli »zadržati«. Če pa vas bo
»gora« skrbi vsakdanjih naporov pripeljala v novo bližino z Bogom, bodo
otroci odnesli v življenje mir, ki ga vidijo na vašem obrazu. To je največ, kar
jim lahko daste. Edino, s čimer jih lahko rešite!
Potrebujete ga mladi. Življenje na
površini te bo pustilo vedno bolj praznega. Samo živi stik z Bogom v srcu
bo tvojemu življenju spet dal vsebino,
ne le oblike. Samo On – nihče drug! –
bo tvoje srce tako globoko izpolnil, da
boš lahko vzkliknil »srečen sem«, se
spopadel z goro in skočil v prihodnost.
župnik

Obvestila:
VEROUKA
v tem tednu ni, ker so zimske počitnice. Tudi pevskih
vaj za otroški zbor ne bo.
Do četrtka zvečer sem na dopustu. V
nujni potrebi se obrnite na g. Aleksandra
Lestana ali brate kapucine v Vipavskem
Križu (05 368 88 00).
PRVA SOBOTA
V soboto vabljeni, da se
udeležite druge postaje
naše duhovne priprave na
novo mašo v letu vere. Z
namenom zadoščevanja
okoli teh dni ali na samo
prvo soboto opravite
sveto spoved in se pridružite polurni skupni molitvi rožnega
venca pred sveto mašo. Skupno molitev
tokrat vodite: v Kamnjah podružnica Vrtovin, v Črničah podružnica Gojače. Kdor
ne more v cerkev, lahko »prve sobote«
opravi doma.
V Kamnjah bo spoved in maša tokrat uro
prej, po maši ste vabljeni na predavanje.
Posvetitev župnije, družin ali posameznikov Marijinemu brezmadežnemu Srcu
bomo imeli v soboto, 8. junija. Obkrožite si naslednje datume: 6. april, 4. maj,
8. junij in 6. julij za župnije, ki so začele
mesec za nami.
Možnost za obhajanje prvih sobot je na
navedene dneve tudi v nekaterih drugih
župnijah ob različnih urah (ura začetka
molitve): Ajdovščina 18.00; Batuje - Selo
17.30; Budanje 7.30; Goče 7.30; Lokavec
7.30; Podnanos 17.30; Slap 7.30; Šturje
18.00, Vipava 17.30; Vipavski Križ 6.30.
MOŽNOST ZA SPOVED
bo v petek in soboto, v Vrtovinu, Črničah in Kamnjah uro pred sveto mašo.
Tudi veroučenci vabljeni, da pridete redno mesečno k sveti spovedi.
OBISK BOLNIKOV
Bolnike in starejše obiskujem v soboto dopoldne.

VEČER S KLEMENOM TRILERJEM
V soboto po sveti maši ŠKTD Kamnje
vabi na predavanje gorskega tekača in
turnega smučarja Klemena Trilerja, ki je
lansko poletje v rekordnem času osem
dni in pol pretekel skoraj 600 kilometrov
dolgo Slovensko planinsko pot. V soboto ob 18. uri v župnijski dvorani.
SKUPNOSTI DAJEMO NASMEH
Skupnost katoliške mladine in Radio
Ognjišče pripravljata drugi postni večer v
dvorani Srednje šole Vena Pilona v Ajdovščini, v četrtek ob 19.30, s temo Čez
prag iz otroške v odraslo vero.
OBČNI ZBOR KARITAS
V soboto vabljeni v prostore škofijske gimnazije v Vipavi. Ob 9. uri sveta maša
v župnijski cerkvi, po kosilu predavanje
Primoža Krečiča: Leto vere in karitas.
KRIŽEV POT
Danes, na 2. postno nedeljo, je križev pot
v Malovšah ob 15. uri v cerkvi, na 3. postno bo v Gojačah.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Avtobus za šestdnevno župnijsko romanje
v Lurd in Montserrat
od 26. 4. do 1. 5.
je poln, lahko pa se
bo še kdo pridružil ob morebitnih odpovedih; skoraj vedno se izprazni kakšno
mesto. Prednost imate naši župljani, zato
se tisti, ki bi želeli na romanje, čim prej
prijavite na čakalno listo.
Skupno srečanje pred romanjem je predvideno v sredo, 17. aprila, ob 20. uri.
Takrat ali do 23. 4. oddajte še preostali
del prispevka.
BRALCI
v Črničah si lahko na spletu ali v cerkvi
vzamete nov razpored branja. Zapišite si
v koledar svoje dneve in poskrbite za zamenjavo, ko ne morete.

RAZLAGA SVETE MAŠE
– darovanje –
Prišli smo do drugega dela svete maše. Izpoved vere bomo izpustili in veroizpoved
morda obširneje razložili pozneje.
Evharistični del svete maše začnejo strežniki s pripravo oltarja in darov. Duhovnik
rahlo dvigne kruh in nato vino. Med tem
običajno ne slišimo tihih duhovnikovih besed: »... tebi ga prinašamo, sad zemlje in
dela človeških rok.«
Kaj naj kot vernik delam med tem delom maše?
Kar koli bi k maši prinesli v dar, je sad zemlje in dela človeških rok. Zato je v snovi
kruha in vina, ki ga duhovnik sprejme in
nekoliko dvigne, povzeto vse. Zato je to
trenutek, ko lahko položim zraven na pateno (krožnik s hostijo) to, kar je trenutno moj kruh: kar delam, kar trpim, kar
so sedaj moje skrbi. Vsakdanji kruh ni le
vsakdanja telesna hrana. Vsakdanji kruh
je tisto, kar dan za dnem premlevaš.
Zakaj je to pomembno?
Ko je Bog ustvarjal svet, je pred človekom
ustvaril vidni, snovni svet. Ustvaril ga je
»v Sinu« zato, da bi ta snovni svet postal
hrana za odnos z Očetom. Greh je porušil
ta odnos in ustvarjeni svet nas ne pelje več
k Bogu. Marsikdaj se zgodi celo obratno:
stvari in vsakdanje delo niso več simbol,
ampak gol predmet, ki nas zaslepi in oddaljuje od Boga.
Ko duhovnik vinu doda nekaj vode, povzema novost krščanske vere: Sin je prevzel snov in vse, kar je naše, človeško.
Tako se je Božje življenje za vedno združilo
s človeškim. Sin se je s človeško naravo
daroval Očetu v smrt. Vse, kar je umrljivo, kar nas vsak dan omejuje, je sedaj
ne samo odrešeno, ampak je v Božjem Sinu
postalo celo nova pot k Očetu. Ta del svete maše bi vam rad bolj razjasnil, ker je za
vsakdanje duhovno življenje
tako pomemben.
Pri darovanju polôži zraven
stvari, ki si jih doslej premleval sam, in prav one te bodo
najbolj povezale z Bogom.

