Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 3.,
Klavdija,
mučenka

torek, 21. 3.,
Serapion,
škof in mučenec

sreda, 22. 3.,
Lea,
spokornica

VRTOVIN ob 18.30 pred mašo možnost za spoved
za † Jožefa Breclja,
Vrtovin 66
SKRILJE ob 18.30 (k. pot 18.10)
v priprošnjo Svetemu
Duhu za razsvetljenje pri
odločitvi, Skrilje 37
veroučni križev pot in maša

Alfonz iz Mongroveja,
škof

+petek, 24. 3.,

pred mašo možnost za spoved
VRTOVIN ob 18.30 (k. pot 18.10)

Katarina Švedska,
redovnica

za † Stanislavo Bavčar,
Vrtovin 95
pred mašo možnost za spoved

sobota, 25. 3.,
Gospodovo
oznanjenje
sklep tedna družine
Rebeka,
svetopisemska žena

nedelja, 26. 3.,
ČETRTA
POSTNA
NEDELJA,
Evgenija,
mučenka

KAMNJE ob 18.00
za † Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a
blagoslov
družin, žena in deklet
od 17. ure v spovednici
možnost za spoved ali pogovor

19. marca 2017
št. 19/17

MALOVŠE ob 19.30
za †† Radico in Jožefa
Cigoj, Malovše 36, 1. obl.

ČRNIČE
večerna adoracija
pred mašo možnost za spoved
od 21.00 do 22.00
KAMNJE ob 18.30 (k. pot 18.10)
za † Milana Kugoniča,
Potoče 18, p. n. Gantar

četrtek, 23. 3.,

tretja postna nedelja (sveti Jožef)

GOJAČE ob 18.00; ob 17.30 blagoslovitev mrliške vežice
za † Budimira Preradovića, 8. dan
v Črničah križev pot ob 18.00
V Kamnjah ni svete maše.

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Krkoč,
p. n. Gojače 3č
blagoslov
družin, žena in deklet

KAMNJE ob 7.30 (križev pot 7.10)
za †† starše Rustja in Prosen, Potoče 33
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 (križev pot 10.10)
za †† starše Mervič, Vrtovin 75
KAMNJE ob 15.00
krst otrok
Križev pot v Črničah ob 15.00

 Za konec
ŠE TO – Mihec je dobil sestrico, stoji pred vrati in bi rad šel k mami. »Zdaj ne moreš,« ga ustavi oče,
»štorklja je mamo ugriznila v nogo.« »Ojoj,« reče mali, »uboga mama! Najprej težek porod, zdaj pa še to!«
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

Pogumna ženska, pogumen moški
Jezus je odvrnil in ji rekel:
»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.« Rekel
ji je: »Pojdi in
pokliči svojega
moža in pridi
sem!« Žena je
odgovorila in mu
rekla: »Nimam
moža.« Jezus ji
je rekel: »Dobro
si rekla: ›Nimam
moža‹; kajti pet
mož si imela in
ta, ki ga imaš
zdaj, ni tvoj mož.
To si prav povedala.«
(Jn 4,13–18)

Odlomki Božje besede
na 4. postno nedeljo:
1. berilo:
1 Sam 16,6–7.10–13a
2. berilo: Ef 5,8–14
evangelij: Jn 9,1–41

Neki nadležen televizijski voditelj je nekoč materi Tereziji očital: »Vi imate radi uboge. To je lepo. Kaj pa neizmerno bogastvo Vatikana in Cerkve?« Svetnica se je odzvala po njeno.
Voditelja je pogledala naravnost v oči in rekla: »Gospod, vi pa
niste srečni. Nekaj vas muči. Niste mirni sami v sebi.«
Ob tem je spraševalec prebledel, ona pa je mirno nadaljevala: »Morali bi imeti vsaj majhno vero.« »Kako pa naj pridem do
nje?« »Molite.« »Ne znam moliti.« »Potem bom jaz molila za
vas. Vi pa se trudite, da boste ljudem okoli sebe darovali vsaj
nasmeh. Nasmeh se dotakne drugih in prinese nekaj božjega
v naše življenje.«
To je zgled ženskega poguma. Koliko ljudi bi bilo rešenih, če
bi si upali človeka pred sabo vzeti tako zares, da bi zanj zastavili in tvegali nekaj besed. Niti ne veš, da boš s tem morda
rešil človeka za večno življenje. Morda je nekdo ob tebi doma
ali pa v službi težak in »tak do tebe« ravno zato, ker sam niti
ne ve, da išče nekoga, ki ga bo vzel resno, nekoga, ki se mu
bo zmogel odrešujoče nasmehniti.
Pogumen je tisti, ki se danes kljub vsem pritiskom in vsem
skrbem lahko nasmehne. Danes je pogumen tisti, ki mu je resnično mar za drugega.
Ob tistem vodnjaku sta se srečala pogumni moški in pogumna ženska. Jezus je bil pogumen v tem, da je verjel
v to ženo, čeprav je poznal njeno zgodbo. Učenci
so se čudili, da se je sploh pogovarjal z žensko
iz Samarije. Žena pa je bila pogumna, ker je
zmogla pri vodnjaku pustiti vrče, pustiti vse
ozire in se odpraviti med ljudi. Imela je »pet mož« in verjetno nobeden
izmed njih ni »zdržal« kot moški niti
ona ni zdržala kot ženska. Lahko bi se
reševala tako, da bi se še naprej umikala pred tem, kaj bodo rekli ljudje.
Toda po tem srečanju je šla naravnost
mednje. In po njej so prejeli vero.

Kje smo danes, pogumni ljudje? Postni
čas in teden družine je izziv, da se nehaš umikati. Kdo bo, če ne boš ti? Pomisli, koliko takih vodnjakov te čaka, da
ob njih spremeniš ustaljene navade in
tvegaš nekaj novega. Nekaj, za kar si
vedno mislil, da ne zmoreš.
Eno je biti pogumni športnik, politik,
podjetnik … Drugo je biti pogumen moški ali pogumna ženska. Bog ti daje vse
odprte možnosti. K tvojemu vodnjaku
ti bo poslal ljudi. Ne čakaj, da bo začel
nekdo drug.
župnik

GOSPOD LESTAN
je prebolel pljučnico in ta
teden še ne bo maševal.
MOŠKI, TEDEN DRUŽINE
»Pogumno srce« je
naslov tedna družine, ki traja do sobotnega
praznika
oznanjenja. V tem
tednu ste moški na
prav poseben način
izzvani, da družno
ohrabrite
svoje
moško srce in v
tem tednu najbližjemu naredite kakšno posebno pozornost. Tisti, ki
imate družino, bodite toliko korajžni in
doma svojo družino »spravite skupaj« k večerni molitvi, na primer
preprosto desetko rožnega venca.
ŽENSKI VEČER
Ženske vseh stanov, vabljene v tednu
družine na večer (ženska večerja)
samo za vas. Zberete se v soboto pri
praznični maši ob 18. uri v Kamnjah,
takoj po maši bo v dvorani srečanje z

gostjo Anjo Kastelic
iz Sv. Antona pri Kopru. Več o njej si lahko
preberete na spletni
strani. Tam lahko najdete tudi njene globoke duhovne misli ob
Božji besedi.
Samo zaradi števila sporočite udeležbo na: urska.capuder@siol.net ali na
041 227 467.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v sredo v Skriljah. Otroci
in starši pridružite se. Že ob 18.10
začnemo z otroškim križevim potom.
ADORACIJA
Vabljeni k večerni adoraciji v sredo v Črničah,
češčenju ob pesmi in tišini, v tednu družine, v
sredo od 21.00 do 22.00.
BLAGOSLOV VEŽICE V GOJAČAH
V ponedeljek bo pred sveto mašo,
ob 17.30, blagoslovitev nove mrliške
vežice v Gojačah. Lepo vabljeni.
KRIŽEV POT
Danes ob 14.30 je dekanijski križev
pot na Gradišče pri Vipavi. Ob 15.
uri je v cerkvi na Ravnah. Prihodnjo nedeljo v Črničah, prav tako ob
15.uri. V Črničah bo križev pot še v
ponedeljek ob 18. uri.
STREŽNIŠKO SREČANJE
Strežniki iz obeh župnij
skupaj vabljeni na srečanje z bogoslovcem
Blažem v petek ob 16.
uri v Kamnjah. Dobite
se v učilnici, drugi del
pa na igrišču do 17. ure.

MLADI
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Se dobite sami na srečanju v petek V PRAGO IN VELEHRAD
ob 20. uri v župnijski kuhinji.
Za romanje od 27. do
Bratje kapucini v samostanu Vipa30. aprila nas je zbravski Križ organizirajo za mlade, ki
nih 52 romarjev, še
hrepenijo po Kristusu, pripravo na
šest mest je prostih.
velikonočne praznike. Pridružite se.
Lahko izpolnite prijavŠtevilo udeležencev je omejeno.
nico in vplačate akonVeč na: https://www.kapucini.si/getse- tacijo do cvetne nedelje.
mani-2017/

24 URNA MOLITEV ZA DOMOVINO
ZAKONCI
Bo 30. 3. do 1. 4. tudi letos povezala
Srečanje prve zakonske skupine bo župnije v Vipavskem Križu. Izžrebane
v petek ob 20. uri v Črničah.
ure: Kamnje 1. 4. 9.00 do 10.00;
Črniče 1. 4. od 11.00 do 12.00.
KRST
V nedeljo, 26. 3., bo ob 15. uri prejela sveti krst prvoobhajanka Klara
Mahkovec iz Potoč. Njeno družino
priporočamo v molitev.

POSTNI

OB MATERINSKEM DNEVU
se bomo v nedeljo
pri sveti maši (ob
9. in 10.30) kratko
spomnili vseh mater. V soboto, na
praznik, bo pri mašah blagoslov družin, žena in deklet.
SVETA SPOVED
Velikonočna poved bo v Kamnjah
na tiho nedeljo dopoldne, v Črničah
pa na cvetno soboto in nedeljo, kot
običajno.
Med tednom tudi
že sedaj možnost
za spoved pred
svetimi mašami.
Spoved za otroke
bo po tihi nedelji.

VEČERI

2017

V DVORANI SREDNJE ŠOLE
VENO PILON V AJDOVŠČINI

četrtek, 23. marca, ob 20. uri:
zakonca Marija in Andrej Štremfelj:
POLNOST ŽIVLJENJA
četrtek, 30. marca, ob 20. uri:
dr. France M. Dolinar:
VI STE LUČ SVETA
četrtek, 6. aprila, ob 20. uri:
mag. Anton Berčan:
DUHOVNA PODOBA PLEČNIKA
Vabi: Klub krščanskih
izobražencev Ajdovščina

