Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 3.,
Peregrin,
redovnik

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

VRTOVIN ob 19.00 (k. pot 18.40)
za zdravje,
p. n. Vrtovin 100 in 115

sreda, 29. 3.,
Bertold,
redovni ustanovitelj

SKRILJE ob 19.00 (k. pot 18.40)
za † Draga Novinca,
Skrilje 67, p. n. darovalca

četrtek, 30. 3.,
Amadej (Bogoljub)
Savojski, vojvoda

+petek, 31. 3.,
Gvido (Vido),
opat

sobota, 1. 4.,
Agapa (Ljuba) in Irena,
mučenki

nedelja, 2. 4.,
PETA
POSTNA,
TIHA
NEDELJA,
Frančišek Paolski,
puščavnik

četrta postna nedelja

KAMNJE ob 19.00 (k. pot 18.40)
v zahvalo in priprošnjo,
Potoče 49
v Črničah križev pot ob 19.00
26. marca 2017
št. 20/17

od 18.30 možnost za spoved

Tudi blato na očeh potrebujemo

od 18.30 možnost za spoved

KAMNJE ob 19.00 (k. pot 18.40) ČRNIČE ob 19.00
za †† Jožefa in starše
za †† Zmago in Branka
Rustja, Potoče 55
Cigoja, p. n. Črniče 91
od 18.30 možnost za spoved

VRTOVIN ob 19.00 (k. pot 18.40)
za † Marijo Podgornik,
Vrtovin 32, 30. dan
od 18.30 možnost za spoved

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77
od 7.40 možnost za spoved

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

SKRILJE ob 7.30 (križev pot 7.10)
za † Emila Bratina, Skrilje 27
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vando Pišot, p. n. Gojače 39
KAMNJE
velikonočna spoved od 9.30
KAMNJE ob 10.30 (križev pot 10.10)
za †† Ido in Ivana Vodopivca, Vrtovin 17a
križev pot v Črničah ob 15.00

 Za konec
PREBAVA – »Vir vaših bolezni so prebavne motnje,« pravi zdravnik pacientu po preiskavi. »Priporočam vam, da
vsako jutro popijete kozarec tople vode.« Pacient odvrne: »To delam že veliko let. Moja žena sicer temu pravi kava.«
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

Tisti čas je šel
Jezus iz templja in zagledal
človeka, ki
je bil slep od
rojstva. Njegovi učenci so
ga vprašali:
»Učitelj, kdo
je grešil, on ali
njegovi starši,
da se je rodil
slep?« Jezus
je odgovoril:
»Ni grešil ne
on ne njegovi
starši, ampak
na njem naj
se razodenejo
Božja dela.
Dokler je
dan, moramo
opravljati dela
tistega, ki me
je poslal. Pride
noč, ko nihče
ne more delati.
Dokler sem na
svetu, sem luč
sveta.«
(Jn 9,1–5)

Odlomki Božje besede
na 5. postno nedeljo:
1. berilo: Ezk 37,12–14
2. berilo: Rim 8,8–11
evangelij: Jn 11,1–45

Neki poslovnež je hotel svojim kolegom po njihovi goljufiji
vrniti »milo za drago«. Povabil jih je na večerjo z vrhunskimi
jedmi. Hrano je dal osvetliti s posebnimi barvnimi žarometi.
Ti so spreminjali barvo. Solata, meso… je bilo enkrat rdeče,
drugič zelene barve. Kljub vrhunsko pripravljeni hrani večerja
gostom ni teknila, nazadnje se jim je popolnoma uprla.
Podobno je z našim življenjem. Lahko imaš še tako imenitne
pridobitve in jih ne vidiš v pravi luči, kaj kmalu ti več ne prinašajo veselja. Nekaj, kar te je nekoč zelo navduševalo, ti več ne
daje smisla ali ti je postalo celo pravo breme. Ali pa nasprotno,
nekaj, kar se ti je upiralo in zdelo brez pomena, sedaj vidiš kot
pot rešitve. Za nekaj si se čutil zelo prikrajšanega, danes vidiš,
da te je ravno to pripeljalo na pot življenja.
Vedno sem se spraševal, zakaj neki je Jezus sleporojenemu
človeku v templju pomazal oči z blatno zemljo. Jezus je pogosto delal navidezna protislovja. Tudi s tem dejanjem je pokazal, da človek resnice ne more doseči po naravni poti. Tudi
če še tako čistiš »svoja očala« in izpopolnjuješ svoj notranji
pogled, do jasnosti ne prideš. Ko že misliš, da razumeš, se bo
pojavilo nekaj, kar te bo spravilo k spraševanju: »zakaj?« Potreben je Božji poseg. Vera je v tem, da priznaš. Priznaš, da za
svoj vid dolguješ hvalo Kristusu. Kajti brez luči izven tebe tudi
tvoje oči ne bi videle.
Na sleporojenemu je Jezus pokazal, da sta samo dve poti. Ali
boš hotel verovati »iz sebe« ali boš sprejel Boga in mu dovolil,
da v tvojem življenju dela »po njegovo«. Slepi ni razumel, vendar je
dovolil, da ga je Jezus poslal umit
k studencu. Ne moreš imeti žive
vere, dokler si ti središče tvojih misli in pogledov. Ko boš zares dovolil, da v tvojo družino vstopi Jezus,
boš kmalu lahko videl, kako bodo
tudi drugi šli k vodnjaku. Ti jih
nisi mogel prepričati. Vere se ne

da prepričati. Jezus jih lahko najde tam
»zunaj templja«. Ti lahko le dokončno
priznaš in dovoliš, da začne v tvojem
življenju delati »po njegovo« in ne več
»po tvoje«.
Nobena postna vaja ti ne bo razčistila
tvojih oči, če ne boš na poti k veliki noči
zares sprejel Jezusa v svoje življenje.
Še tako okusna potica in še tako pričarano praznično vzdušje ti brez te svetlobe ne bo dalo tiste sreče, ki ti jo da
Božji dotik. Ne vznemirjaj se več zaradi
madežev ali blata na tvojih očeh. Morda
pa so se ti morali zgoditi. Vera je v tem,
da dovoliš Drugemu, da ti jih odvzame.
župnik

DELAVNIŠKE SVETE MAŠE
so sedaj ob 19. uri. Vabljeni, da v
postnem času pridete k tedenskim
svetim mašam. Še posebej bi pričakovali otroke. Pomislimo, kakšna je
naša priprava na veliko noč!
VELIKONOČNA SPOVED
bo v nedeljo v Kamnjah
od 9.30 in še med sveto
mašo. Spovedoval bo br.
Placid Prša iz Vipavskega
Križa.
V Črničah bo spoved na cvetno soboto in nedeljo.
Možnost tudi med tednom pred svetimi mašami.
GOSPODARSKI SVET ČRNIČE
Srečanje članov ŽGS bo v četrtek
ob 20. uri v Črničah.
24 UR ZA GOSPODA
»Z ljubeznijo za našo domovino«
V petek zvečer se začne v Vipavskem Križu (v kapeli samostanske

cerkve) 24-urna tiha
molitev pred Najsvetejšim.
Vabljeni, da se
pridružimo verigi
molitve predvsem
za našo slovensko
domovino. Hkrati
se s tem pridružujemo papeževemu povabilu, da se
po vsem svetu zberemo pri 24-urni
nepretrgani molitvi. Prične se v petek s sveto mašo ob 18. uri in konča
v soboto 18. uri prav tako s sveto
mašo.
Vsaka župnija je izžrebana za dežurstvo ob določeni uri. Poskrbimo za
navzočnost. Molitev ostaja ves čas v
tišini.
Prosim, da se molivci dogovorite
med seboj. Kamnje so na vrsti v
soboto od 9. do 10. ure, Črniče v
soboto 11. do 12.ure. Molitvi se seveda lahko pridružite kadar koli tudi
ob drugih urah.
ROMANJE PRVOOBHAJANCEV –
PRVA SPOVED
V soboto romamo z družinami prvoobhajancev
obeh župnij k Svetogorski. Dobimo se na Prevalu
ob 14. uri, nato peš-romanje s križevim potom.
V kapeli prikazanja bomo
imeli pripravo in prvo sveto spoved.
Možnost za spoved in pogovor tudi
za starše. Skriti prijatelji in drugi,
podprite jih z molitvijo!
DELOVNA SOBOTA NA SVETEM PAVLU
V soboto ste člani bratovščine Svetega Pavla in drugi vabljeni akciji
čiščenja okolice cerkve. Dobite se ob
9. uri, s se boj prinesite orodje.

KRIŽEV POT
Prihodnjo nedeljo tudi v Črničah
ob 15. uri ter v ponedeljek ob 19.
uri.
V Kamnjah, Skriljah in Vrtovinu
pred svetimi mašami.
OBHAJANJE PRVIH SOBOT
V aprilu bo to sobota po prvem
petku, 8. aprila, v župniji in v
Logu. V Logu bo spoved v soboto,
8. 4., popoldne in na veliko sredo
dopoldne in popoldne.
DRUGI POSTNI VEČER
V četrtek, 30. marca, ob 20. uri
dr. France M. Dolinar: Vi ste luč
sveta, v dvorani srednje šole v Ajdovščini.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Na avtobusu za Prago in Velehrad
so še 4 prosta mesta. Prijavljeni
lahko oddate prijavnico in akontacijo 50 €. Morebitno zavarovanje
odpovedi 10 € oddate skupaj z
akontacijo. Preostanek plačate s
položnico do 20. aprila.
ORATORIJ 2017

Letošnji oratorij nosi naslov
»Dotik nebes«.
Spoznavali bomo
svetopisemsko
nepoznano »znanko« Marijo, Božjo
Mater, ob stoletnici fatimskih dogodkov.
Oratorij bo letos trajal od ponedeljka do petka, 26. do 30. junija, v
Kamnjah. Starši že sedaj vabljeni,
da računate na datum. Dijake in
devetošolce pa vabim, da se pridružite animatorjem.

DOSTOP DO SANITARIJ
MED SVETO MAŠO
Potreba po sanitarijah je lahko marsikdaj nerodna reč, če v bližini ni možnosti. V Kamnjah imate
odslej med nedeljskimi
in prazničnimi svetimi
mašami možnost zraven
cerkve.
Vrata do sanitarij (nad
stopnicami) pri župnijski
dvorani so v času svetih maš samodejno odklenjena (dostop do dvorane
pa je zaklenjen). Pritisnete samo zelen gumb pri vhodnih vratih in vrata
se sprostijo. Od znotraj lahko vrata
vedno odprete in ni bojazni, da znotraj ostali zaklenjeni. Ko se vračate,
vrata samo potegnete za seboj, da se
zaprejo. Naj tudi ta možnost pomaga,
da boste lahko bolj brez skrbi bodisi
odrasli bodisi družine z otroki.
Ob tem pohvala in
zahvala vsem staršem
veroučencev, ki se
lepo dogovarjate in v
obeh župnijah po razredih redno čistite te
sanitarije in veroučne
prostore.
V Črničah so že več let tudi urejene
sanitarije pri zakristiji in morda nekateri tega niti ne veste. Dostop je le
skozi zakristijo, vendar naj vam ne bo
nerodno pred sveto mašo ali med njo
stopiti naprej in vstopiti v zakristijo,
kjer lahko greste do sanitarij skozi
notranja vrata. Hvala vsem, ki te prostore čistite.

