Nameni svetih maš:
ponedeljek, 31. 3.,

četrta postna nedelja

KAMNJE ob 19.00
za †† Antona in Slavko
Možina, Potoče 24

GOJAČE ob 19.00
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8

Agapa in Irena,,
mučenki

VRTOVIN ob 19.00
za †† Piatti,
Vrtovin 57

ČRNIČE ob 19.00
za †† Slamič,
p. n. Črniče 8

sreda, 2. 4.,
Frančišek Paolski,
puščavnik

SKRILJE ob 19.00
za †† Franca Kravosa,
Skrilje 77

MALOVŠE ob 19.00
za †† Cigoj,
p. n. Črniče 70a

četrtek, 3. 4.,

KAMNJE ob 19.00
za †† starše in brata Krkoč,
Potoče 21b
Od 18.30 spoved in križev pot,
po maši češčenje.

ČRNIČE ob 19.00
na čast Božjemu usmiljenju v
zahvalo in priprošnjo, Črniče 63a

VRTOVIN ob 19.00
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71a
Od 18.30 spoved in križev
pot, po maši češčenje
Najsvetejšega in spoved.
SKRILJE ob 8.00
v zahvalo,
Skrilje 52
Od 7.30 spoved in češčenje
Najsvetejšega.
SKRILJE ob 7.45
za † Emila Bratina,
Skrilje 27, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00
za †† Bovcon in Humar,
p. n. Črniče 67e
Uro pred mašo češčenje in
spoved.

Benjamin,
diakon

torek, 1. 4.,

Rihard,
škof

+ prvi petek, 4. 4.,
Izidor Seviljski,
cerkveni učitelj

prva sobota, 5. 4,
Julijana in Eva iz
Liegea, redovnici

6. 4.
PETA POSTNA,
TIHA NEDELJA
Notkar Jecljavec,
pesnik, glasbenik

KAMNJE ob 10.30
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a

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

ČRNIČE ob 9.00
Henrika in Sonjo Ušaj,
p. n. Ravne 1
za župnijo

Pred nami je:
• nedelja, 6. aprila, začetek radijskega misijona;
• petek, 11. aprila, vseslovenski spovedni dan;
• sobota, nedelja, 12., 13. aprila, spovedovanje v Črničah;
• 17. – 20. aprila, sveto velikonočno tridnevje.

 Za konec
PASJA – Reks sreča drugega psa in ga vpraša: »Kako ti je ime?« Ta mu odgovori: »Ne vem. Največkrat mi rečejo kar Sedi!«
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Odgovorili
so in
mu
rekli: »Ves si rojen
v grehih, pa nas boš
učil?« In vrgli so ga
ven. Jezus je slišal,
da so ga vrgli ven.
Našel ga je in mu
je rekel: »Veruješ v
Sina človekovega?«
In ta je odgovoril ter
rekel: »Kdo je to,
Gospod, da bi veroval
vanj?« Jezus mu je
rekel: »Videl si ga;
ta, ki govori s teboj,
ta je.« Tedaj je dejal:
»Verujem, Gospod,«
in se je pred njim
poklonil do tal.
In Jezus je rekel:
»Za sodbo sem prišel
na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo,
in oslepeli tisti, ki
vidijo.« To je slišalo
nekaj farizejev, ki so
bili pri njem in so mu
rekli: »Smo morda
tudi mi slepi?« Jezus
jim je dejal: »Če bi
bili slepi, bi ne imeli
greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš
greh ostane.«
(Jn 9,34–40)
Odlomki Božje besede
na tiho nedeljo:
1. berilo: Ezk 37, 12–14
2. berilo: Rim 8,8–11
evangelij: Jn 11,1–45

Zakaj ne vidimo
Prejšnji teden sem se pogovarjal s človekom, ki ga je
življenje verjetno precej zagrenilo. Prisluhnil sem njegovemu razočaranju nad današnjim svetom. »Nikogar
več ne morem spoštovati, prav nikogar,« mi je dejal.
Ni malo ljudi, ki danes doživljajo nekaj podobnega. Res
je težko videti dobro. Težko je videti dobro v človeku in
težko je videti dobro celo v samem Bogu.
Bolj ko se bo bližala velika noč, bolj se bo v odlomkih
Božje besede pri svetih mašah stopnjevala razdeljenost
med ljudmi, ki v Kristusu niso prepoznali Božjega Sina,
in tistimi, ki so ga sprejeli ter začeli verjeti vanj.
Videti dobro skozi tančico videza ni v naši moči. Videti
dobro v današnji digitalni kulturi kruha in iger je lahko
le dar. Slep človek iz evangelija sredi posta lepo pokaže, kaj ti želi Bog darovati. Slepi človek je odgovor na
vprašanje, zakaj je vera sploh potrebna. Verjetno si je
to vprašanje kdaj postavil že vsak izmed vas. Zakaj ni
vendar Bog sveta in ljudi naredil drugačnih in vera ne bi
bila potrebna? Zakaj Bog naše svobode ni zavaroval in
ni preprečil greha, zla, trpljenja?
Do odgovora nikoli ne pridemo sami. Potrebna je luč.
V temnem prostoru lahko še tako tuhtaš, ne
boš razumel celote. Ko pride luč, vidiš
vse drugače.
Ljudje so se spraševali, kdo izmed
prednikov je grešil, da se je rodil
slep. Mi iščemo vzroke, Bog vidi
konec. Mi sprašujemo 'zakaj?',
Bog išče čim globlji 'čemu?'. »Ni
grešil ne on ne njegovi starši,
ampak na njem naj se razodenejo
Božja dela.« Starši se lahko grizejo,
ker so ga polomili pri vzgoji. Lahko pa
v vsakem neuspehu vidijo priložnost in

pustijo, da jih življenje prečisti. Lahko
skušajo narediti otroka čim bolj idealnega, lahko pa se namenoma odpovedo popolnosti in tako otroku omogočijo, da bo skozi življenje hodil obtolčen,
ranjen, vendar preizkušen, prečiščen
in na koncu srečen. Srečen bo, če bo v
življenju zmogel videti, kar se ne vidi.
Bog nas ni ustvaril, da bi bili idealni.
Ustvaril nas je, da bi bili srečni. Le kdo
nas je zapeljal, da smo začeli povezovati popolnost s srečo? Sveto pismo
pove odgovor: greh. Zaradi greha se
trudimo sami postati boljši. Pri tem
tudi ranimo sebe in druge.
Greh ni napaka, ni le naša pomanjkljivost. Greh ni 'pomanjkanje popolnosti'. Greh nam je postavil luskine na
naše notranje oči. Zato za veliko noč
prižgemo novo luč. Zato novokrščenec
drži prižgano svečo, zato prižgemo
svečo na grobu.
Sami se ne bomo rešili zagrenjenosti niti razočaranja nad vidnim svetom
okoli nas. Je druga pot. Bog ti želi podariti, da boš počasi vedno bolj videl,
kakor vidi Bog. V tem je sreča.
župnik

Obvestila:
DEKANIJSKI KRIŽEV POT
Danes ob 14.30 je skupni dekanijski
križev pot ob kapelicah proti Gradišču
pri Vipavi.
GOSPODARSKI SVET ČRNIČE
Dobimo se v ponedeljek ob 20. uri v
Črničah, da potrdimo finančni obračun
in se dogovorimo o tekočih in načrtovanih zadevah.
VEROUK
Sprememba urnika: 4. razred v Kamnjah
ima odslej verouk v sredo ob 18. uri.

PRVI PTEK IN SOBOTA
Vabljeni k češčenju in zakramenom.
DELOVNA AKCIJA
Jutri, v ponedeljek od 8. ure in kadar
koli čez dan bo dobrodošla pomoč pri
izravnavanju zemlje okoli cerkve na
Svetem Pavlu. Kdor bi lahko prišel nekaj časa dopoldne ali popoldne, lahko
prej za informacijo pokliče Slavka Antoniča na 031 370 477. S seboj prinesite kakšno lopato, grablje.
BIRMANCI in drugi veroučenci pa ste
vabljeni v sredo od 15.30 do 18. ure,
tudi lahko prinesete kakšno orodje,
da bomo skupaj pobirali kamne in pripravili zemljo. Vabljeni tudi starši, ki
lahko pridete. Dobimo se
ob 14.30 pri kapelici v
Podgori, nato gremo
skupaj k cerkvi.
BIRMANCI
Vabljeni k delavni
akciji. Birmanska
skupina v Črničah
se dobite v petek,
4. 4., ob 18. uri.
Reden verouk za obe skupini v Črničah
bo ta teden skupaj v torek ob 18. uri.
Vsi birmanci računajte na katehezo
in srečanje z dekanijskim referentom
Slavkom Rebcem. Z njim se dobite
vsi skupaj v Kamnjah na cvetno soboto, 12. 4., od 8.00 do 9.30.
Spoved za birmance in možnost za starše bo na veliki ponedeljek in veliki torek.
Zadnji del priprave naj bo čim bolj
umirjen, s poudarkom na osebni poglobitvi in osebnem odnosu z
Bogom. Velikonočno tridnevje
vas bo uvedlo v
poglobljeno čim
bolj osebno pripravo.

ščanje in uglaševanje zvonov. To delo
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
se dobimo na srečanju spet v sredo bi sicer morali zaupati tujim in dragim
izvajalcem. Hvala tudi vsem drugim, ki
od 20. do 21. ure v Kamnjah.
ste se temeljito posvetili in razvili nov
ZAKONCI
sistem električnega krmiljenja. Vsi ste
Srečanje prve zakonske skupine v pe- delo in orodje darovali za cerkev.
tek ob 20. uri v Črničah.
Že od jeseni je gradbena ekipa Miro in
Vlado Lisjak, Jože Copič, Slavko AntoOBHAJANJE BOLNIKOV
nič in Stojan Črmelj ponovno izpeljala
V soboto obiskujem bolne in starejše
veliko
del: položila tlak zunaj in znotraj
pred veliko nočjo v župniji Kamnje.
cerkve,
namestila vodni zbiralnik in kaSporočite do sobote, koga želite, da
mnito drenažno zaščito ter opravila še
obiščem in bo prejel zakramente.
V Črničah bo obhajanje starejših in marsikaj drugega. Čeprav je delavec
vreden svojega plačila, so se ponovbolnih v četrtek, 10. aprila.
no skupaj v celoti odpovedali plačilu za
STAREJŠI
delo, prevoze, uporabo strojev in gorivo.
Na tiho nedeljo, 6. 4., v Kamnjah sode- Ker vsi župljani s svojimi darovi prilujejo pri maši starejši s svojimi prošnja- spevate k skupnemu dobremu na tem
mi in zahvalami. Lahko se dogovorite.
kraju, se v imenu vseh tem možem zahvaljujem za tako velik prispevek. Tako
MLADINSKO SREČANJE
bomo s skupnimi močmi lahko sklenili
Bo tudi ta petek ob 20. uri v Kamnjah.
lepo delo.
Hvala tudi zidarjem, ki ste ta teden v
KRIŽEV POT
danes popoldne v Malovšah, prihodnjo Skriljah ometali notranjščino zvonika.
nedeljo popoldne na Ravnah. V Ka- Nihče izmed darovalcev denarja in demnjah, Skriljah in Vrtovinu vabljeni k lavcev ne daje in ne dela zato, da bi bil
imenovan, nihče si ne postavlja spopobožnosti pred vsako sveto mašo.
menika. Dobro delo je narejeno zaradi
dobrega dela samega, in to je najlepše.
VERA LEVEGA RAZBOJNIKA
Gregor Čušin bo nagovoril s presunlji- Vzdušje in veselje ob delu ljudi povevo pripovedjo na drugem dekanijskem zujeta. V teh razdeljenih časih nas je
postnem večeru, v četrtek ob 20. zmaga individualizma notranje izprauri v dvorani srednje šole Veno Pilon v znila. Zato zelo potrebujemo kraje, ki
Ajdovščini. Monodrama spregovori ob nas povezujejo in notranje izpolnjujeponovnem poslušanju, zato vabljeni
jo. Sveti Pavel naj kot doslej pričuje
tudi tisti, ki ste se je že udeležili.
za medsebojno spravo in občestvo. Ko
držimo skupaj, vsi
HVALA DELAVCEM IN DAROVALCEM
Hvala traktoristom in strojniku, ki ste v pridobimo in Božsoboto dovažali material in urejali okolico. ji blagoslov lahVeliko vas je bilo ponovno vključenih ko steče. Božjega
v razna dela in nikakor se ne moremo blagoslova bomo v
prihodnjih letih v
zahvaliti vsem po imenu.
Nekateri pa ste vendarle v zadnjem naših družinah in
času žrtvovali izjemno veliko svojega vaseh še kako rečasa. Zato v imenu vseh iskrena hvala sno ali celo krvavo
Ludviku Fevčetu in Darku Vodopivcu, ki potrebovali.
sta žrtvovala ogromno dela za name-

