Misijon je duhovna obnova za vse, brez razlik.
Prav vsak je dobrodošel. Je poseben čas milosti
in tudi preprostega druženja, zato si vzemimo
čas. To misijonsko vabilo ponudite tudi svojim
prijateljem in sorodnikom. Povabite jih zraven.

Duhovne vaje v vsakdanjem življenju
Priložnost, da v misijonskem tednu naredite
osebno pot. Prijavite se na nedeljskem
srečanju.
Vsak dan prejmete odlomek za osebno delo,
enkrat v tednu se dogovorite za pogovor z
enim od misijonarjev.
Bolnike in starejše, ki ne morejo v cerkev,
prijavite župniku za obisk na domu.
Med nami bodo misijonarji:

p. David Bresciani,
duhovnik jezuit, zamejski Slovenec,
rojen v Gorici. Živi v skupnosti
in župniji Dravlje v Ljubljani;

p. Marko Pavlič,
duhovnik, jezuit doma iz Kranja,
živi v skupnosti pri svetem Jožefu
v Ljubljani;

s. Irena Mohorič,
redovnica uršulinka, doma iz Kranja,
živi in dela pri Svetem Duhu pri
Škoi Loki v domu duhovnih vaj.

Doma se zberimo k molitvi.
Misijonski zvon vsak večer ob 21.00
v soboto, 23. 3. 2019 slovesno zvonjenje

Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate
in te ljubim nadvse.
Pridi, Sveti Duh!
Razsvêtli moj razum,
razvnemi mi srce
in utrdi voljo, da bom
deležen milosti misijona.

MEDŽUPNIJSKI
MISIJON
Batuje – Črniče – Kamnje

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper
zlobnost in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
ponižno za to prosimo.
In ti, vodnik nebeške vojske, satana in druge
hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo
duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

Priporočamo se našim zavetnikom.
Sveta Mati Božja iz Vrtovina, sveti nadangel
Mihael, sveta Ana, sveti Vid, sveta Kozma in
Damijan, sveta Janez in Pavel, sveti Rok, sveti
Jernej, sveti Just, sveta Marjeta, sveti Jurij izpod
Batuj in sveti Pavel, ki bdi nad vsemi.

Več na: kamnje.net; crnice.si; zupnija-batuje.rkc.si

Mozaik p. M. I. Rupnika v kapeli sester uršulink v Ljubljani.

od 16. do 24. marca 2019

sobota, 16. 3.
Kamnje 14.00 – 19.00
oratorijski dan z mladimi in otroki
(zgodba, kateheza, malica, velika igra)
Kamnje 19.00
skupna maša in predstavitev
Kamnje 20.00
srečanje mladih, agape (župnijski dom)
2. postna nedelja, 17. 3.
Batuje 9.00
maša in predstavitev
Črniče 9.00
maša in predstavitev
Kamnje 10.30 maša
z govorom
Sveti Pavel 16.00
peš romanje na »Goro spremenitve«
(odhod izpred pokopališča v Malovšah ob 14.00)
sklep in agape ob skupni mizi;
ob slabem vremenu ob 16.00 ﬁlmski popoldan v
Kamnjah (župnijska dvorana);
15.00 križev pot v vseh cerkvah za tiste,
ki ostanejo doma
Batuje 19.00 (župnijski dom)
začetno srečanje osebno vodenih
duhovnih vaj v vsakdanjem življenju
ponedeljek, 18. 3.
Črniče 9.00
maša z nagovorom
Batuje 18.00
srečanje za starejše in onemogle
(župljani po vaseh poskrbite za prevoz)
Batuje 19.00
maša z nagovorom

torek, 19. 3., sveti Jožef
Črniče 9.00
maša z nagovorom
Selo 9.00
maša z nagovorom
Kamnje 19.00
maša z nagovorom
Kamnje 20.00 (župnijska dvorana)
moška večerja z gostom
(za fante, poročene, samske, vdovce ...);
pričevalec Aleš Čerin
sreda, 20. 3.
Črniče 17.00 (župnišče)
srečanje za 7. in 8. razred OŠ
Črniče 19.00
maša z nagovorom
četrtek, 21. 3.
Kamnje 19.00
maša z nagovorom afe
Črniče 21.00
vodena molitev ob ikoni, nato češčenje do 23.00
od 21.00 spovedovanje
petek, 22. 3.
Batuje 9.00
maša z nagovorom
15.00 križev pot po vseh cerkvah
v manjših skupinah (razen v Črničah)
Črniče 17.00 spokorno bogoslužje ob križevem
potu in spovedovanje
Črniče 19.00
maša z glasbeno skupino
Črniče 19.45
glasbeni večer s slavljenjem za mlade in mlade
odrasle; od 19.45 možnost za spoved

sobota, 23. 3.
9.00 – 10.00 spovedovanje
v Kamnjah, Selu in Črničah
Selo 15.00-17.00 (gasilski dom)
oratorijski dan z mladimi in otroki
Selo 15.00 (dvorana)
srečanje za ženske z gostjo (vdove, poročene,
samske);
pričevalka Mateja Količ
Selo 17.00 (dvorana)
skupna maša s sodelovanjem otrok
21.00 zvonjenje po vseh cerkvah
Črniče 21.00
skupna vigilija (brez maše)
slavje luči, obnovitev krstnih obljub;
blagoslov vode, kruha in soli (iz vsake družine en
predstavnik vzame kruh, blagoslovljeno vodo in sol)
3. postna nedelja, 24. 3.
Batuje 9.00 maša z nagovorom
Črniče 9.00 maša z nagovorom
Kamnje 10.30 maša z nagovorom
sv. Jurij pod Batujami 16.00 sklep misijona
s kratkim bogoslužjem
peš romanje iz vsake vasi;
agape ob frtalji
za starejše poskrbite prevoz
(ob slabem vremenu sklep v Črničah)
ponedeljek, 25. 3. Gosp. oznanjenje
Vrtovin 18.00
maša v zahvalo za misijon ob Mariji
Možnost za misijonsko spoved bo konec tedna
in tudi med tedenskimi mašami.
20 minut pred mašo molitev, priprava
in kateheza o sveti maši.

