Bogoslužje:
ponedeljek, 11. 3.,

prva postna nedelja
KAMNJE ob 18.30
za † Lojzko Črmelj,
Kamnje 36, 30. dan

GOJAČE ob 17.30
za vse †† Leban,
p. n. Italija

Justina,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37

ČRNIČE ob 17.30
za †† starše Rebek,
Črniče 83

sreda, 13. 3.,
Kristina,
mučenka

SKRILJE ob 18.30
za † sestro Jožko Kobal
in †† starše, Skrilje 38

MALOVŠE ob 17.30
za † Cvetko Grgič,
p. n. Malovše 17

četrtek, 14. 3.,
Matilda,
kraljica

KAMNJE ob 18.30
za †† Bratina,
Kamnje 11 in 28

RAVNE ob 17.30
po namenu
v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00;
molimo za mlade na misijonu

+ petek, 15. 3.,
Ludovika de Marillac,
redovnica

VRTOVIN ob 18.30
za vse †† Lozar,
Vrtovin 114b

ČRNIČE ob 17.30
za †† Gabrijelo Batagelj,
Kamnje 10a

sobota, 16. 3.,

SKRILJE ob 8.30
v čast sv. Jakobu za pohodnike
(pohod jakobčkov)

ČRNIČE ob 8.00
na čast Materi Božji v zahvalo in
priprošnjo, p. n. Črniče

Benedikt,
škof

torek, 12. 3.,

začetek misijona
Hilarij in Tacijan,
oglejska mučenca

KAMNJE ob 19.00
za blagoslov misijona
za rojstvo in za zdravje,
Kamnje 55a
od 14.00 oratorijski dan

nedelja, 17. 3.,
DRUGA
POSTNA
NEDELJA,
papeška,
začetek tedna
družine
Patrik, škof in
misijonar

med misijonom ni jutranje maše

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Lidijo Fišer in vse ††, p. n. Črniče 41
KAMNJE ob 10.30
za vse dobrotnike obnove zvonika
za †† Grželj in Črmelj, Kamnje 46
SVETI PAVEL ob 16.00
skupno peš romanje in agape (odhod iz Malovš ob 14.00)

 Za konec
NAUČIL – »Oče, veš da znam zdaj že po angleško reči 'dobro jutro', 'dober dan' pa 'hvala'«. »Ja, lepo!
To je res lepo, ampak čas bi bil, da se to naučiš reči tudi po slovensko.«
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
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Izpoved vere
»Plemenitost in lepota vere se kažeta v tem, da imamo srce,
ki si upa tvegati.« Tako je zapisal (blaženi, kmalu sveti) John H.
Pripeljal nas Newman. Ko bereš Sveto pismo, tam najdeš ljudi, ki jih Bog ni
nikoli pustil pri miru. Vedno so prihajale preizkušnje in negotoje v ta kraj
vosti. Čemu? Da bi Bog vendarle človeka spravil v odnos. Da bi
in nam dal
živel v predanosti in rastel v zaupanju. In to je vera.
to deželo, v
kateri se ceVsi trije odlomki danes govorijo o izpovedi vere. Na začetku
dita mleko
posta gre za to. Ali se bom sam »izpopolnjeval« ali bom pustil,
in med. In
da me ta čas skupaj z drugimi pelje v globlje zaupanje.
zdaj, glej,
Mojzes je prinesel prvine sadov zemlje in jih postavil pred
prinašam
Gospoda. V čem je tu izpoved vere? Zemlja, na kateri živi, je
prvine sadar. Lahko bi ostali v sužnosti, pa jih je Bog pripeljal iz sužnosti.
dov zemlje,
Tudi mi bomo med misijonom priznali njemu, kaj vse je dar. Kaj
ki si mi jo
vse nam je dano in ni kar samo po sebi umevno. Odpovedali se
dal, Gobomo kakšnemu pomembnemu opravilu, kaj zavestno pustili in
spod.‹ Tako
darovali ta čas in samega sebe.
postavi koš
To je namreč daritev, do katere nas želi Kristus pripeljati. On
pred Gospov
puščavi zavrne hudiča tako, da podari samega sebe. Njegovi
da, svojega
odgovori
hudiču niso nekaj lahkotnega. Priborjeni so. Misijon nas
Boga, in
vsakih
nekaj
let spomni, da vera ni nekaj salonskega, nekaj za
se prikloni
zraven.
Obvarovati
nas želi tega, da bi se navadili in postali »sapred Gospolonski
kristjani«.
To
je vera brez žrtve in brez tveganja.
dom, svojim
Kristus
sam,
čeprav
je Bog, torej izpove vero. Zavrne lažjo »saBogom!«
(5 Mz 26, 9–10) lonsko« pot, ki jo (tudi nam danes spretno) predlaga hudič in
izbere pot zaupanja. Kristus bi lahko izkoristil moč. Problemi bi
bili hitro rešeni (kolikokrat mislimo, da je v tem vera) in živel bi z
ljudmi udobno krščanstvo. Če bomo otrokom in mladim predlagali in jim celo kazali pot udobnega krščanstva, jih bomo oropali
tega, za kar so se rodili. Jezus v puščavi zavrne hudiča s tem, da se preda Očetu v zaupanju. Od tega nas želi hudič odvrniti, nas
zamotiti z mnogimi drugimi zaposlenostmi,
Odlomki Božje besede
da ne bi imeli časa za bistveno. Misijon je čas
na naslednjo nedeljo:
za bistvene stvari. Tiste, ki bodo ostale. Toda
1 Mz 15,5–12.17–18
Flp 3,17–4,1
same po sebi ne bodo prišle.
Lk 9,28–36

župnik

PRED NAMI JE MISIJON
V soboto popoldne
začenjamo sveti misijon. V zgibanki
jje razpored glavnih
stvari.
N aj p o m e m b n e j š a
jje molitev, zato vas
vabnim, da v tem
tednu še prav posebej združimo naše
molitve, žrtvice in dobra dela. Drugih posebnih stvari v tem tednu zato
ni. Verouk je še reden, veroučna maša
pa je seveda kar v soboto v Kamnjah
ob sklepu oratorijskega popoldneva.
Misijon se je začel tudi v župnijah Ajdovščina, Ustje in Šturje, poteka
vsak vikend v postu. Lahko se udeležite tudi tamkajšnjih srečanj, program je
na spletni strani. V petek je v Šturjah
srečanje molitvenih skupin, v soboto
ob 19.30 pa je gost Gregor Čušin za
može in fante.
ROMANJE SVETOGORSKIH PODOB
V tem tednu imate možnost, da podobo še sprejmete po želji v svoj dom.
V Vrtovinu bo od nedelje na Pristavi.
Drugje po dogovoru. Hvala vsem, ki
ste skrbeli za koordiniranje.
V nedeljo prinesite podobe nazaj v
župnijsko cerkev, kjer jih bomo simbolično sprejeli.
VSI TRIJE MISIJONARJI
pridejo v soboto in se bodo predstavili pri večerni maši v Kamnjah ter pri
vseh treh nedeljskih mašah. Nastanjeni bodo v Kamnjah in Batujah. Na kosilu in večerji se bomo dobivali vsak dan
skupaj v Batujah.
ORATORIJSKO POPOLDNE
Osnovnošolci iz vseh treh župnij vabljeni na začetek misijona, oratorijsko
popoldne ob 14. uri. Med nami bodo
animatorji in vsi trije misijonarji. Mla-

de od 9. razreda dalje vabim, da pridete in spremljate kot animatorji.
Ob 14. uri pesem in zgodba, kateheza.
Za 7. in 8. razred kuharska delavnica.
(Nekaj bomo pripravili sami, dobrodošla tudi kakšna dobrota s seboj.)
Ob 17.30 velika igra; 18.45 priprava na
sveto mašo; 19.00 skupna sveta maša.
MLADI
V soboto po sveti maši in končanem
dnevu v Kamnjah se dobimo v župnišču na srečanju s misijonarji ob mizi.
Misijon je priložnost, da naredimo nekaj dobrega za drugega in je tudi druženje. Pokažite veselje in pripravljenost. Pridite popoldne in spremljate
otroke kot animatorji.
PRILOŽNOST ZA OSEBNO DUHOVNO POT
V nedeljo ob 19. uri
bo v Batujah krajše
začetno srečanje za
vse, ki želite v tednu
narediti pot osebnih
duhovnih vaj v vsakdanjem življenju. To
je milostni trenutek.
Med tednom se boste dogovorili za en
oseben pogovor z enim od treh misijonarjev, vsak dan pa boste prejeli
krajše gradivo za osebno delo doma
ob Božji besedi. Sadovi takih duhovnih
vaj se običajno kažejo na daljši čas.
Zato vas zelo vabim. Namenjene so
vsem, ne glede na starost. Še posebej
pa to potrebujete in priporočam staršem in vsem tistim, ki ste zelo vpeti v
vsakdanje družinske in službene obveznosti. Sad take poti je, da lahko iste
obremenitve potem vidimo in jih živimo na nov način.
ROMANJE NA GORO SPREMENITVE
V nedeljo popoldne vabljeni na skupno pot na Svetega Pavla. Ob 16. uri
bomo po končanem križevem potu

imeli agape. Nekaj
priboljškov, ki jih prinesemo s seboj, si
bomo delili ob skupni
mizi. Bratovščino svetega Pavla prosimo,
če lahko poskrbite za nekaj pijače in
kakšno mizo, da bomo lahko skupaj.
Pot začnemo ob 14. uri pri pokopališču v Malovšah.

NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Franca Batagelja iz Potoč
ste v Kamnjah namesto cvetja za obnovo zvonika zbrali 347,00 € Hvala svojcem in vsem darovalcem!

KRIŽEV POT
Danes (v nedeljo) popoldne ob 15.
uri v Črničah, prihodnjo nedeljo pa
v vseh, tudi podružničnih cerkvah.
Pridite skupaj vsi, ki ne boste mogli
na Svetega Pavla.
Med tednom pred misijonom tudi
vabljeni h križevem potu pred svetimi
mašami (Kamnje, Skrilje, Vrtovin).

NABIRKI
Na tretjo nedeljo v mesecu, 17. marca,
namenska nabirka za obnovo zvonika v
Kamnjah in za nova okna v Črničah.

POMOČ STAREJŠIM PO VASEH
Misijon je za nas vse izziv, da pomagamo drug drugemu. Zato prosim,
če se lahko v vsaki vasi dogovorite med seboj, kdo bi bil pripravljen
peljati koga od starejših k sveti maši
in srečanju, ki bo v ponedeljek. Prav
tako tudi h kateri od drugih svetih
maš. Pokušajte se dogovoriti za en
kontakt, telefonsko številko v vsaki
vasi, da jih lahko objavimo v naslednjih oznanilih.
40 UR BREZ TELEFONA

https://www.facebook.com/resnicnostjelepsa. V postu za eno uro na dan

odložimo svoje elektronske naprave. Ena ura je lahko zelo malo, a
prinesla bo veliko spremembo.
VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ
Drugo vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Srečen
in uspešen? bo v soboto, 16. marca,
v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, v
Šentvidu pri Ljubljani.

HVALA
Še enkrat hvala za vsa voščila, za vašo
dobroto, darilni bon za romanje ter nepozabno praznovanje, ki ste ga pripravili!
Lepo je praznovati v povezanosti z vami.

AGAPE
Kaj pomeni agape? Je nekaj več kot običajna pogostitev, jedača in pijača. Agape je z bogoslužjem povezan obed prvih
kristjanov. Ljubezen, ki so je bili deležni
pri evharistiji, so delili še p maši z delitvijo hrane in obedom pri mizi. Hrano so
delili tudi revežem.
GOSTA NA MISIJONU
Aleš Čerin, mož, oče,
dedek, skavt, podjetnik, bloger, iskalec bolj
preprostih izbir, predavatelj. Iz svojih mnogih
izkušenj bo imel kaj podeliti z nami
na moški večerji.
Sem Mateja Količ
iz Brežic. 29. julija lani se je zame
kot strela z jasnega
začelo novo, nenadejano poglavje življenja. V letalski
nesreči sem izgubila moža in očeta
najinih šestih otrok. 11 dni pred tem
sva praznovala 20. obletnico poroke.
Z vami bi rada podelila izkušnjo smrti, Božje ljubezni in previdnosti, hvaležnosti, vere, povezanosti, sočutja,
upanja ...

