Nameni svetih maš:
ponedeljek, 24. 3.,

tretja postna nedelja

Katarina Švedska,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
za † Sonjo Gerželj,
Vrtovin 2

GOJAČE ob 19.00
za †† Marico Krkoč in Lenarta
Črmelja, p. n. Gojače 8

torek, 25. 3.,
Gospodovo
oznanjenje

KAMNJE ob 19.00
za †† Vodopivec in Cigoj,
Kamnje 1

ČRNIČE ob 19.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

sreda, 26. 3.,
Evgenija,
mučenka

SKRILJE ob 19.00
za †† Valič,
Skrilje 32

MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Podgornik (M)
in Volčič, (Č), p. n. Črniče 60b

četrtek, 27. 3.,

KAMNJE ob 19.00
za † Emila Vodopivca,
p. n. Preserje

ČRNIČE ob 19.00
za †† brate in sestre
Podgornik, Črniče 3

23. 3. 2014
št. 12

sklep tedna družine

Frančišek Faa di
Bruno,
vojak, profesor

petek, 28. 3.,
Vojan (Bojan), knez

sobota, 29. 3,
Bertold,
redovnik
premik ure
na poletni čas
30. 3.
ČETRTA
POSTNA
NEDELJA
Amadej Savojski,
vojvoda

prva spoved prvoobhajancev

VRTOVIN ob 19.00
za † Franca Podgornika,
Vrtovin 47a

RAVNE ob 19.00
za vse pokojne,
p. n. darovalcev

SKRILJE ob 8.00
za †† starše in Brate Bajec
Skrilje 92

ČRNIČE ob 19.00
za † Danila Kosovela in
njegove †† brate,
p. n. Črniče 63a

KAMNJE ob 7.45
za †† starše Rustja,
Potoče 33
KAMNJE ob 10.30
za †† Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a, 1. obl.

ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji za zdravje,
p. n. Malovše 42
za župnijo

Pred nami je:
•

nedelja, 6. aprila, začetek radijskega misijona.

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.«
Žena mu je rekla:
»Gospod, daj mi te
vode, da ne bom
žejna in ne bom hodila sem zajemat.«
(Jn 4,11–15)

 Za konec
DRUŽINSKA – »S Tonetom sva se hudo sprla, pa sem nanj zavpila, da ga nočem več videti.«
»In? Te je zapustil?« »Ne, ugasnil je luč!«
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 4. postno nedeljo:
1. berilo: 1 Sam 16,1.6–13
2. berilo: Ef 5,8—14
evangelij: Jn 9,1–41

Zapusti količino
Bila je v avtomobilu. Popoldanska gneča in zastoji. Sina
pelje od krožka v ambulanto. Sama je, tako sama. Mož
je odšel. Z drugo, morda že s tretjo. Stoji v koloni in razmišlja o preteklosti.
Srce jo boli, tako boli. Posvetila se je otrokoma. Toda
večji je že šel po svoje. »Bo šel tudi on po isti poti? In
to zaradi mene, ker nisem znala, ker nisem mogla, ker
nisem vedela … Ker se z možem nisva znala pogovarjati,
ker sem tudi sama kriva, da je tako, kot je ...«
Spelje do naslednjega križišča, spet zastoj. »Jasno je,
da bom spet zamudila. Vedno se mi dogaja isto. Vse gre
narobe, vse se podira.« Zunaj pa so ljudje, veselo hodijo
po pločnikih, mame se pogovarjajo med seboj. Tam je
družina, ki jim gre vse lepo, smejejo se. »Imajo smisel,
imajo pot. Kaj pa jaz?« Sredi množice, in vendar sama.
»Zadnjič sem šla na zabavo s prijatelji. Pozabila sem na
bolečino. Toda sredi gneče in hrupa sem bila še vedno
sama. In ko sem prišla domov, v stanovanje, so me pričakale skrbi. Šla sem na facebook. Morda je kaj novega.
Že so objavili fotografije z zabave. Da! Veliko vtisov,
veliko dogodkov, toda srce se ne oddahne ...«
Gospod, daj mi te vode, da ne
bom žejna in ne bom hodila sem
zajemat. Ta žena je podoba nas
vseh, ki hodimo s svojimi težkimi vrči k vodnjaku, da bi imeli
vodo in bi se odžejali. Tudi mi
se skrivamo in tako kot
Samarijanka
pridemo
opoldne, ko je čim manj
ljudi. Vsi iščemo srečo,
izpolnitev. Vsakemu se
je v življenju kaj podrlo.
Človek se je trudil in kljub pri-

dobitvam ostaja v globini občutek, da
še nekaj manjka. Zato hodimo k vodnjaku. Tega najraje niti ne priznamo.
In zato vsi čakamo nekega mesija, bodisi v družini, okolici ali v politiki.
Tudi ta žena je morda čakala, da bo
prišel neki izreden dogodek, mogočen
prihod odrešenika. In ni si mogla predstavljati, da jo čaka pri vodnjaku. Tam
pri vodnjaku je doživela obrat od »verjamem v Boga« k »verjamem Bogu«.
Njena duhovna žeja jo je pripeljala k
Bogu. Verjela je v Boga, vendar se je
hkrati verjetno spraševala, zakaj se je
morala roditi kot manjvredna Samarijanka, zakaj se ji je v življenju tako
obrnilo, kako bi bilo drugače, če bi bila
na nekem drugem mestu.
»Bog je, vendar je daleč, jaz pa sem
tu. Verjetno sem nekje zgrešil,« si mislim. Prehod k »verjamem Bogu« pa
mi vrne vse, kar sem imel za izgubljeno. Je nekdo, ki je prehitel mojo usodo. Je nekdo, ki je za vsem tem in je
večji od mojega sedanjega stanja. In
ta je blizu, pri mojem vodnjaku. Krst
je vodnjak, ki ti daje možnost, da lahko tam pustiš svoje težke vrče. Vera
je radostno odkritje, da življenje ni v
količini. Lahko tečeš naprej brez vsega. Mnoge stvari, ki so se ti zdele neznansko pomembne in so te obteževale, postanejo nepomembne. Zakaj?
Samo zato, ker je Nekdo, in ne nekaj!
Žena je pustila vrč in šla, apostoli so
pustili mreže in šli, Frančišek je pustil obleko očetu in šel. Kateri tvoj vrč
čaka, da ga vendar pustiš Njemu?
župnik

Obvestila:
CELODNEVNO ČEŠČENJE
Danes vabljeni k češče-nju, s seboj lahko simbolično prinesete kovinski žebelj. Ob 15.30 vabljeni
k sklepu češčenja, med nami bo g.
Aleksander Lestan.
MAMA JE ENA SAMA
Danes ob 17. uri bo v dvorani prve
slovenske vlade v Ajdovščini prireditev ob materinskem dnevu. Vabijo
mladi in otroci iz Velikih Žabelj, Šmarij
in s Planine.
PRAZNIK GOSPODOVEGA
OZNANJENJA, TEDEN DRUŽINE
Na slovesni praznik vabljeni k sveti
maši v torek ob 19. uri. Sklenili bomo
tudi teden družine.
PRVA SPOVED
Prvoobhajanci v Kamnjah bodo v četrtek prvič prejeli zakrament sprave.
Zberemo se v cerkvi skupaj s starši
ob 17.30. Hvala vsem, ki jih spremljate z molitvijo.
GOSPODARSKI SVET KAMNJE IN
GRADBENI ODBOR
se dobimo v torek ob 20. uri v Kamnjah, da potrdimo finančni obračun
in se dogovorimo o vseh zaključnih
delih.
Gospodarski svet v Črničah računajte na
srečanje v ponedeljek, 31. 3., ob 20. uri.
PREDSTAVITEV ZNAMENJ IN KAPELIC
Hvala birmancem in animatorjem
v obeh župnijah, ki ste se potrudili in
pripravili predstavitev kapelic v župniji. V Črničah bo predstavitev v cerkvi.
MLADINSKO SREČANJE
Dobimo se spet v petek ob 20. uri v
Kamnjah.

roki, vedno in za vse življenje! Ne oziKRIŽEV POT,
danes popoldne v Gojačah, prihodnjo rajte se na kulturo začasnega, ki nam
razdrobi življenje na koščke!
nedeljo popoldne v Malovšah.
S tem zaupanjem v Božjo zvestobo se
lahko brez strahu in odgovorno sooHVALA
vsem in vsakemu posebej, ki ste se čita z vsem. Krščanska zakonca nista
kakor koli potrudili pri nedeljskem naivna, poznata težave in nevarnosti
praznovanju prevoza in blagoslovitve življenja, a kljub temu se ne bojita presvetopavelskih zvonov! Hvala gospodi- vzeti njune odgovornosti pred Bogom
njam, ki ste prispevale pecivo, in prav in družbo. Ne bežita, se ne osamita in
se ne odpovesta svojemu poslanstvu,
vsem sodelujočim!
ustvariti družino ter dati na svet otroke.
'Toda danes, Oče, je težko...' Seveda, je
HVALA
Pri nabirki na Svetem Pavlu smo v ne- težko. Ravno zato je potrebna milost,
deljo zbrali 1.520,00 €. Hvala vsake- milost, ki jo da zakrament. Zakramenti
niso za okras v življenju: kako lepa pomu darovalcu!
Do sedaj smo z vašimi darovi pokrili roka, kako lep obred, kako lepo praznovelik del vseh stroškov celotne obno- vanje... To ni zakrament, to ni milost
ve. Ostaja še nekaj dela in stroškov pri zakramenta. To so samo okraski. Milost
notranjosti in nadstrešku. Nekaj stroj- ni zato, da nam okrasi življenje, ampak
nih ur in delavnih rok bo potrebovala da nas v življenju naredi močne, poguše okolica, da bo dobila čim bolj narav- mne, da gremo lahko naprej, da se ne
bi izolirali, ampak šli vedno skupaj. Krino podobo.
stjana se poročita z zakramentom zato,
ker vesta, da ga potrebujeta.
KDO SI ŽELI BITI LJUBLJEN?
Vabljeni na prvi postni večer naše
dekanije, v četrtek, 27. 3., ob 20.
uri v dvorani srednje šole Vena Pilona
v Ajdovščini, kjer bo na ogled film z
P O S T N I V E Č E R I 2014
zgornjim naslovom. Resnična zgodba,
v dvorani srednje šole Veno Pilon v
ki nas vodi k razmišljanju.
Ajdovščini
DEKANIJSKI KRIŽEV POT
Na četrto postno nedeljo vabljeni k
skupni molitvi križevega pota na Gradišču pri Vipavi, začetek ob 14.30.
***
TEDEN DRUŽINE
Iz govorov papeža Frančiška:
Mladoporočenca v tistem trenutku še
ne vesta, kaj se bo zgodilo, ne vesta,
katera veselja in bolečine ju čakajo.
Odrineta, kakor Abraham, in gresta
skupaj na pot. To je zakon. Odriniti in
hoditi skupaj, z roko v roki, zaupajoč
se v veliko Gospodovo roko. Z roko v

četrtek, 27. marca ob 20. uri:
predvajanje filma v organizaciji založbe Emanuel:
KDO SI ŽELI BITI LJUBLJEN? (po
knjigi Anonimni katolik)
četrtek, 03. aprila ob 20. uri:
dramski igralec - Gregor Čušin:
monodrama: VERA LEVEGA RAZBOJNIKA
četrtek, 10. aprila ob 20. uri:
pater mag. Branko Cestnik:
PAPEŽEVI ČEVLJI ALI KAM KORAKA
CERKEV POD PAPEŽEM FRANČIŠKOM
Vabi: Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina!

