ponedeljek, 18. 3.,

ČRNIČE ob 9.00

teden družine
Ciril Jeruzalemski,
škof

za † Danila Kosovela, p. n. Črniče 36a

druga postna nedelja

BATUJE ob 19.00
za vse starejše in bolne župljane
za †† Jožefa in Marijo Mužina, Vrtovin 16a

od 18.00 srečanje za starejše in onemogle

torek, 19. 3.,

ČRNIČE ob 9.00

Jožef,
mož Device Marije

za †† Zmago in Branka Cigoja ter †† iz družine, Črniče 91
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KAMNJE ob 19.00

Dobimo se pri štirni

za † Jožefa Kravosa, Skrilje 9
za † Jožefa Kompara, Kamnje 17 po maši srečanje mož, očetov, sinov

sreda, 20. 3.,

ČRNIČE ob 19.00

Martin iz Brage,
škof

za †† Ušaj in Čotar, p. n. Črniče 87a
za † Nejca, Batuje 2a

ob 17.00 srečanje za 7. in 8. razred OŠ

četrtek, 21. 3.,

KAMNJE ob 19.00

Serapion,
mučenec

za † Jožefa Breclja, Vrtovin 66
za †† Miroslava in starše Petrovčič, Kamnje 38

v Črničah od 21.00 do 23.00 molitev ob ikoni, adoracija
od 21.00 možnost za spoved
+ petek, 22. 3.,
Lea,
spokornica

v vseh cerkvah ob 15.00 križev pot (vodite sami)

ČRNIČE od 17.00 spokorno bogoslužje in spoved
ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo za dar svetega zakona prednikov, sedanjih in bodočih parov
v zahvalo, Kamnje 10a
na čast Materi Božji in dušam v vicah v zahvalo in priprošnjo, p. n. d.

po maši večer z glasbeno skupino mladih in slavljenjem
vmes možnost za spoved

sobota, 23. 3.,
Rebeka Ar-Rayes,
redovnica

KAMNJE, SELO, ČRNIČE od 9.00 do 10.00 spoved
ob 15.00 srečanji za žene (dvorana) in za otroke (gasilski dom)
SELO (v dvorani) ob 17.00
v čast Materi Božji za vse žene, hčerke, matere
v zahvalo in priprošnjo Svetemu Duhu, p. n. Kamnje

ČRNIČE ob 21.00 skupna vigilija (brez maše, zberemo se pri ognju)

nedelja, 24. 3.,
TRETJA
POSTNA
NEDELJA,
Katarina Švedska,
redovnica

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Iva Podgornika in vse †† iz družine, Malovše 10

KAMNJE ob 10.30
za †† stare starše, Skrilje 2
za †† Dušana in sorodnike Lozar, Vrtovin 25a
V zahvalo Svetemu Duhu

SVETI JURIJ POD BATUJAMI ob 16.00
peš romanje iz vasi in sklep misijona
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Peter je
rekel Jezusu: »Učenik,
dobro je, da
smo tukaj.
Postavimo
tri šotore:
tebi enega,
Mojzesu
enega in Eliju enega.«
Ni namreč
vedel, kaj
govorí. Medtem ko je to
govóril, pa
se je narédil
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
poslúšajte!«
(Lk 9,33–35)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
2 Mz 3,1–8.13–15
1 Kor 10,1–6.10–12
Lk 13,1–9

»Tiste dni je Bog popeljal Abrama …« »Tisti čas je Jezus vzel s
seboj Petra, Janeza in Jakoba …« »Tisti čas …« Še in še srečamo v
Svetem pismu podobo, kako želi Bog človeka popeljati na pot, da
bi se srečal. Za srečanje smo se rodili.
Da bi prav razumeli smisel svetega misijona, potrebujemo še
globljo izkušnjo. Izkušnjo Boga, ki ne »sedi v nebesih«, ampak je
na poti. Kako težko se je osvoboditi predstave, da je »nekje zgoraj«, mi pa se trudimo spodaj.
Bil je na poti. In ženo Samarijanko je pričakal pri vodnjaku. Ni je
popeljal na goro kakor tri apostole. Popeljal jo je na notranjo pot.
Srečanja ob tem vodnjaku ni načrtovala. Bog se je že pred njo odpravil. Mi smo srečanje ob letošnji misijonski štirni časovno načrtovali. Na nas je, da sedaj pustimo Svetemu Duhu, da izpelje tudi
srečanje s Kristusom. On te pozna bolj, kot si misliš. Samo odprt
bodi in čakaj. Daj Bogu v teh dneh popolno svobodo, naj razpolaga
s teboj. In popeljal te bo na goro spremenitve, na notranjo pot.
»Nimaš s čim zajeti, in vodnjak je globok« (Jn 4,11). Sam se
kdaj najdem v teh besedah. Zaslutim, da ima res pripravljeno živo
vodo za na pot in hkrati dvomim. Imaš res odgovor na moja iskanja, hrepenenja, strahove, razočaranja …?
Verjetno tudi ti kdaj tako dvomiš glede svojega življenja, svoje
družine, zdravja, razmer v službi …? Ne boj se. Tudi Samarijanka ni
takoj vsega verjela in razumela. Tudi Peter je na gori še postavljal
zbegana vprašanja. Toda žena je naredila nekaj pomembnega. Ni
ostala doma. Šla je v mesto, med ljudi in jim je kljub presenečenju in morda pohujšanju začela pripovedovati. Šla je v skupnost. Peter se je vrnil v dolino in šele pozneje
se mu je odprla notranja pot.
Zato je ta teden pot v skupnost, da se
srečamo. Vodnjak, štirna je v Svetem pismu na več mestih simbol srečanj. V nebesih bomo živeli skupaj in nam bo
lepo. Tam bomo dokončno videli, da
živa voda ni nekaj tretjega. Živa voda
je Jezus Kristus sam. Dovoli sebi in
drugim, da se lahko razodene.
župnik

OB 21. URI
se zberemo, če le moremo,
pri kratki skupni molitvi doma. Morda bo to še
najbolj odločilna in močna
stvar za sadove misijona.
Takrat se oglasijo misijonski zvonovi.
Kako lepa in močna nevidna nit lahko
nastane.
SPORED MISIJONA
je v zgibanki, sproti
bodo stvari objavljene
na spletni strani.
MOŽNOST ZA OSEBNE DUHOVNE VAJE
Pomembno je, da se dobite danes, v
nedeljo, na informativnem srečanju. Je
res odprto za vse. Še prav posebej pa
vabim starše, ki ste najbolj obremenjeni s pritiski in to najbolj potrebujete. Med tednom delate samo osebno, vsi dobite isto gradivo vsak dan po
elektronski pošti, kdor je nima, na papirju. Osebni pogovor
s. p. Davidom, p. Markom ali sestro Ireno
po dogovoru. Vse bo
razloženo nocoj.
STARŠI IN OTROCI
Verouka ta teden ni. Z namenom, da
se udeležite ne le srečanj za otroke,
temveč tudi kdaj tedenskih maš.
Otroci sodelujete pri maši obe soboti,
v sredo in še kdaj.
SPOVED
je del misijona. Tudi tisti, ki ne morete
prejeti tega zakramenta, lahko pridete
k pogovoru in po blagoslov.
Veroučenci nimate posebej spovedi,
poskrbite, da pridete skupaj z odraslimi.
Spovedi bosta posebej posvečena petek in sobota dopoldne. Možnost
bo tudi med tednom, ko so spovedniki
lahko na razpolago pred mašo ali tudi

med njo.
V soboto bo spovedoval tudi brat kapucin v Kamnjah, župnik Ivan bo v Črničah, jaz v Batujah.
OBISK BOLNIKOV
V ponedeljek in torek: Skrilje, Potoče, Kamnje, Vrtovin; v sredo: Batuje in Selo, v četrtek: Črniče, Malovše
Gojače in Ravne. Če le morete, pridite
na ponedeljkovo srečanje. Prosim, da
za obisk sporočite.
PRED VSAKO TEDENSKO MAŠO
bo tudi uvajanje, razlaga maše in molitev. Zato lahko prihajate že prej. 20
minut pred mašo naj nekdo začne moliti rožni venec – desetko ali dve – potem bo imela s. Irena katehezo.
MLADI
vas še posebej vabim, da se med seboj
na omrežjih pogovarjate in spodbujate ter pridete. Posebej vabljeni
v petek, ko bo spoved in slavilni
večer. V soboto od 15. do 17. pridite zraven pomagat spremljat otroke
v Selo. Skupaj bomo delali praktične
spominke za sklep misijona.
ALEŠ ČERIN
bo na praznik svetega Jožefa na srečanju za moške obravnaval temo: Iz
leva v mucka in nazaj.
Več najdete na spletni strani. Prijave
niso nujne, kar pridite, vendar pa bo
dobrodošlo sporočilo, da pridete, za
približno orientacijo. Hvala vsem, ki
boste skuhali večerjo.
PEVSKA SKUPINA
V petek bo po maši skupina mladih
z g. Pavletom Kodeljo prepevala in pričevala na slavilnem večeru v Črničah.
Vabljeni vsi, ne samo mladi.

MATEJA KOLIČ
se želi srečati z ženami,
hčerkami,
vdovami, nonami …
v soboto. Želi deliti izkušnjo smrti,
Božje ljubezni in previdnosti, hvaležnosti, vere, povezanosti.
PETJE
Hvala pevcem, ki boste sodelovali
pri nedeljskih mašah in pomagali pri
ljudskem petju med tednom. Res
povabljeni vsi, da prepevamo, da bo
čim sodelovanja med bogoslužji.
VEČERNA VIGILIJA
Zbrali se bomo zunaj in
zakurili ogenj. To je
starodavno praznovanje
velikonočne skrivnosti.
Z lučkami se bomo odpravili v cerkev, brali
Božjo besedo in obnovili
krstne obljube (ne bo svete maše).
Mišljeno je, da pride iz vsakega
doma, družine vsaj po eden in ponese domov blagoslovljeno vodo,
kruh in sol.
SREČANJE ZA STAREJŠE IN ONEMOGLE
Čeprav bodo misijonarji obiskovali
bolnike tudi na domu, je dobro, da
gremo ven in se
srečamo. V ponedeljek ob 18. uri in
še po maši se bomo
kratko zadržali.
PREVOZ STAREJŠIH
Po vaseh si pomagajte. Pokličite se
med seboj. Za Vrtovin lahko pokličete Urško Capuder 041 227 467.
Med tednom še lahko sporočite
kontakte.

SKLEP V NEDELJO
Dobimo se pod Batujami, kjer je stala
cerkev svetega Jurija, simbolni kraj naših prednikov in krsta.
Res bo lepo, če se boste po vaseh med
seboj povezali in prišli tudi skupaj
peš. Iz vsake podružnice vzemite s seboj križ in ga nosite.
Sklenili bomo s kratkim bogoslužjem in z
agape ob frtalji.
SPLETNA STRAN
je doživela prenovo. Sedaj bo še preprostejša za urejanje. Kdor želi, lahko pomaga pri urejanju, a naj to sporoči.
TEDEN DRUŽINE
Med praznikoma sv. Jožefa in Oznanjenja. Pri nas je letois povezan z misijonom. Družina danes potrebuje medsebojno povezbovanje, da vzdržimo v
duhovnenm boju.
ŠOLA ZA ANIMATORJE
Vikend je namenjen
birmancem (8. in 9.
razred) in je prvo
izmed usposabljanj
za animatorje.
Tistim, ki se odločite, krijem šolnino in
polovico nastanitve. Prispevate torej pol
zneska za bivanje.
Prvo srečanje bo od 5. do 7. aprila na
Gorah nad Idrijo.
Vsebinski sklopi na vikendu se bodo vrteli okoli animatorja, motivacije, mladostnika in animiranja. Lani ste bili navdušeni nad, toplo priporočam vsem.
Sporočite.

