Nameni svetih maš:
ponedeljek, 28. 3., KAMNJE ob 19.30
Ivana Marija,
za †† Jožefa Rustja,
tretjerednica
Potoče 55
torek, 29. 3.,
Bertold,
redovnik

sreda, 30. 3.,
Amadej,
knez

VRTOVIN ob 8.00
za †† Karla in Drago Curk
Vrtovin 21
SKRILJE ob 16.00
pogrebna za † Danjelo
Rustja, Skrilje 23
SKRILJE ob 19.30
za †† Bajec,
Skrilje 92

KAMNJE ob 19.30
za † Olgo Kravos,
Kamnje 60, p. n. Potoče 52
Od 19.00 pril. za spoved,
po maši kratko češčenje
Najsvetejšega.
prvi petek, 1. 4.,
VRTOVIN ob 19.30
Irena,
za †† starše Darinko in
mučenka
Venčka Lisjaka, Vrtovin 49
Od 19.00 pril. za spoved,
po maši kratko češčenje
Najsvetejšega.
prva sobota, 2. 4., SKRILJE ob 8.00
Frančišek Paolski,
za †† Antona in starše
redovnik
Čermelj, Skrilje 7
pred mašo spovedovanje
SKRILJE ob 7.45
3. 4.
za † Franca Kravosa,
4. POSTNA
Skrilje 77
NEDELJA
KAMNJE ob 10.30
Sikst I., papež
za †† Stanka in Jožefo
Muster, Vrtovin 7

OZNANILA

župnij Črniče in Kamnje
ČRNIČE ob 19.30
8. dan za †† Stanka Korona

MALOVŠE ob 19.30
za † Bogdana Blažka,
Malovše 45

četrtek, 31. 3.,
Benjamin,
mučenec

št. 13/11

GOJAČE ob 19.30
za †† Jožefa in Amalijo
Rebek, Gojače 45

ČRNIČE ob 17.00
pogrebna za † Alberta
Montes, umrl v Argentini

ČRNIČE ob 19.30
za žive in †† Podgornik,
Črniče 3
Uro pred mašo spoved
in češčenje Najsvetejšega.
RAVNE ob 19.30
za †† Jožefa in Angelo
Slejko, p. n. Ravne 33
ČRNIČE ob 9.00
za vse naše šolarje
in veroučence, p. n. Gojače 7
za župnijo

Oddane nameni (opravljeni drugje): V čast sv. Ani, p. n. darovalca;
Za duhovne poklice, p. n. darovalca; V zahvalo, p. n. darovalca;
za † Marijo Černigoj, p. n. Vrtovin.

 Z a konec

PO PREPIRU – Naslednji dan žena možu: »Danes sem veliko premišljevala o najinem
včerajšnjem prepiru in ugotovila, da je bilo vse skupaj, kar sva govorila trapasto, še
posebno tisto, kar si rekel ti!«
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

3. postna nedelja, 27. marca 2011
Samarijanka
mu je tedaj
rekla: »Kako
vendar ti, ki
si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti?«
(Judje namreč nočejo imeti
stika s Samarijani.)
Jezus ji je odgovoril in
rekel: »Če bi poznala Božji
dar in če bi vedela, kdo je,
ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi
ga ti prosila in dal bi ti žive
vode.« Žena mu je rekla:
»Gospod, nimaš s čim zajeti
in vodnjak je globok. Od kod
imaš torej živo vodo? Si mar
ti večji kakor naš oče Jakob,
ki nam je dal ta vodnjak
in je iz njega pil on sam,
njegovi sinovi in njegova
živina?« Jezus je odvrnil in
ji rekel: »Vsak, kdor pije od
te vode, bo spet žejen.
Kdor pa bo pil od vode, ki
mu jo bom jaz dal, ne bo
nikoli žejen, ampak bo voda,
ki mu jo bom dal, postala v
njem izvir vode, ki teče
v večno življenje.«
(Jn 4,9—14)
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Sam 16,1.6—7.10—13a
2. berilo: Ef 5,8—14
evangelij: Jn 9,1–41

Da ne bi pozabili
»Le zakaj se je treba ob kropilniku ob prihodu v cerkev vedno pokrižati?« je spraševal
otrok. Odgovoril sem: »Da ne bi pozabili.« »Na
kaj?« »Na eno drugo vodo. Dobili smo jo povsem zastonj in zaradi nje sedaj naše življenje
ne teče več v prazno.«
Na veliko soboto zvečer bomo kristjani prav
ob vodi obnovili svoje krstne obljube. In po
obljubah nas bo duhovnik pokropil z novo krstno vodo. Da ne bi pozabili. Ob vseh naukih in
dolžnostih se na koncu lahko zgodi, da pozabimo na bistvo: to, da smo kristjani, je čudež, ni
nekaj naravnega.
Vendar ni večjega in lepšega čudeža kot videti človeka, ki prej notranje sključen vstane,
se postavi na noge in gre novemu življenju naproti. To ni več le pokrpana pot. To je na novo
asfaltirana in razsvetljena pot.
Zato na sredi posta gledamo to srečanje ob
vodnjaku. Nepričakovano in brez zaslug se žena
vrne povsem spremenjena. Jezus ji pripoveduje
o vodi. Ne razume, vendar že veruje. S to vodo
Jezus napove krst, ki bo kot dar pritekel iz njegove velike noči. Koliko notranje sključenih ljudi hodi mimo nas! Koliko
žejnih resnične sveže vode med
policami, obloženimi z raznovrstnimi napitki! Jezus se sreča
z ženo. Prav žena je v skoraj
vseh kulturah na koncu največkrat žrtev človeške sebičnosti. Koliko usod deklet in
žena je en sam krik po ljube-



zni, ki noče biti samo zlorabljena.
Da, sredi posta potrebujemo čudežno
znamenje: ljudi, ki so se srečali ob vodnjaku in spet našli vodo ... Ne dnevna
poročila, ne zgolj nauki, ne dokazovanja,
ampak pričevalci nas dokončno prepričajo, da je nadnaravno, da je osebni Bog,
da je resnični Kristus, in da je resnična
Cerkev in je resnični krst.
Ob prihodu v cerkev se lahko odslej
pokrižaš, ne le iz navade. Spomni se na
dar krsta. Že po naravi si čudež. Kakšne
čudež je šele to, da nisi več zapisan samo
naravi.
župnik

Obvestila:
Umrla sta Danijela
Rustja, Skrilje 23 in Alberto Montes,
Črniče, živel v Argentini.
Dan in ura pogreba bosta znana po
nedelji. Oba pokojna priporočamo v
molitev.
PEVSKI DUHOVNO POSTNI
VEČER V ČRNIČAH
bo v nedeljo, 27. marca, ob
19. uri v župnijski cerkvi v
Črničah. Prepustimo se bogastvu postnih pesmi in sporočil svetega časa.
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Na 4. postno nedeljo, 3. aprila, gremo
skupaj k
molitvi križevega pota
ob kapelicah
na Mengore
pri Tolminu.
Odhod iz Potoč ob 13.30 z avtomobili, začetek poti ob 14.30 ob gl. cesti na Čiginju.
Isto nedeljo molitev križevega pota v

župnijski cerkvi v Črničah ob 14.30;
v Gojačah vsak ponedeljek 15 minut
pred mašo; v Kamnjah, Skriljah in
Vrtovinu 20 minut pred vsako sveto
mašo.
VELIKONOČNA SPOVED ZA OTROKE
Nekateri veroučenci že kar nekaj
časa niste bili pri zakramentu sprave.
Spovedovanja namenoma ni med
rednim veroukom zato, da se starši
in otroci učite odgovorno odločate
tudi za prejem tega zelo
pomembnega zakramenta. Za spoved se je
treba osebno ODLOČITI.
Lepo je, ko veroučenci
sami poskrbite za redno
mesečno spoved.
V tem tednu spoved za
veroučence: v četrtek v Kamnjah
ob 18.45 skupna priprava in spoved.
V petek v Vrtovinu ob 19.00 skupna
priprava in spoved, v soboto v Skriljah takoj po jutranji maši priprava in
spoved. Pridite tja, kjer vam časovno
ustreza. Spoved za otroke v Črničah
bo v naslednjem tednu.
STREŽNIKI V ČRNIČAH
Dobimo se na srečanju v petek ob
18. uri v učilnici. Starši poskrbite,
da pridejo vsi strežniki, dogovorili se
bomo za seznam in za sodelovanje v
velikem tednu.
MLADINSKO SREČANJE
Ker so bile zadnje sobote zasedene,
vabljeni, da se ponovno dobimo v
soboto ob 20. uri.
DEKANIJSKO SREČANJE BRALCEV
bo v soboto, 2. aprila, v župnijski

dvorani v Lokavcu ob 16. uri. program: pozdrav udeležencev; kratka
molitev; strokovni del – predavanje;
priprava v štirih skupinah na sveto
mašo, sveta maša z dejavnim sodelovanjem; skromna pogostitev in sklep
srečanja okrog 20. ure. Bralci in vsi, ki
vas zanima, lepo vabljeni.
DAROVI NAMESTO CVETJA
Ob smrti Stanka Korona ste v Črničah
namesto cvetja in sveč za župnijsko
cerkev darovali 879,00 €. Bog povrni!
PRIMORSKA POJE V VRTOVINU
Vabljeni na koncert primorska poje
v soboto, 2. 4. ob 20. uri v dvorani
osnovne šole v Vrtovinu.
POSTNI KONCERT V LOGU
Postni čas nas vabi k še globlji pripravi
na Jezusovo trpljenje in vstajenje, zato
vas šembijski pevci v nedeljo, 3. aprila,
ob 18. uri prijazno vabimo na koncert
»In MEMORIAM« LUX AETERNA v Log
pri Vipavi. Sodelujejo: SIMFONIČNI
ORKESTER CANTABILE, MePZ Stanko
Premrl Podnanos, MePZ Adoramus
Logatec in MiMePZ Rovte. Dirigent:
Marjan Grdadolnik.
VEČERI ZA ZAKONCE in TISTE, KI SI
TO ŽELITE POSTATI
Vabljeni na tretji, zadnji večer, tokrat s s. Matejo Kraševec in p. Marjnanom Čukom
v sredo ob 20. uri v župnijski
dvorani v Kamnjah.
Tema večera bo: Odkriti in živeti
svojo moškost in ženskost.

P O S T N I V E Č E R I 2011
petek, 1. aprila, ob 20. uri:
gospa Marija Šterbenc – predsednica Aninega sklada:
KRŠČANSKA DOBRODELNOST IN
SOLIDARNOST
petek, 8. aprila, ob 20. uri:
gospod dr. Anton Jamnik – ljubljanski pomožni škof :
BOGASTVO MODRIM SLUŽI, NEUMNIM PA GOSPODUJE
četrtek, 14. aprila, ob 20. uri:
gospod Gregor Čušin – gledališki igralec:
monodrama JONA, BESNI PREROK
Prvi in drugi večer bosta v dvorani Srednje šole
Veno Pilon v Ajdovščini,
tretji
pa v dvorani Prve
slovenske
vlade v Ajdovščini.
Vabita: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas vipavske dekanije.

Pred nami je:

• sobota, 9. 4., velikonočno
spovedovanje v Črničah;
• sobota, 9. 4., film - priprava na
župnijsko romanje ob 20. uri;
• nedelja, 10. 4, začetek radijskega misijona
• petek, 15. 4. prva spoved
za prvoobhajance.

