ponedeljek, 25. 3.,

VRTOVIN ob 19.00

Gospodovo
oznanjenje Mariji

v zahvalo Materi Božji
romanje ob sklep misijona

tretja postna nedelja

Emilijan Kovč, mučenec

sklep tedna družine
torek, 26. 3.,
Evgenija,
mučenka

KAMNJE ob 19.00

ČRNIČE ob 19.00

za †† Batagelj, Kamnje 37

za vse †† Krkoč, p. n.

sreda, 27. 3.,
Frančišek Faa
di Bruno, vojak

SKRILJE ob 19.00

MALOVŠE ob 19.00

za † Ljubico Ratoša, Skrilje 91b

za †† Dorico, Venceslava in Danila
Cigoja, p. n. Malovše 39a

četrtek, 28. 3.,

KAMNJE ob 19.00

RAVNE ob 19.00

Vojan (Bojan),
knez

za zdravje, Kamnje 33a

za †† Jožefa in Angelo Slejko,
Ravne 33

+ petek, 29. 3.,
Bertold,
redovnik

VRTOVIN ob 19.00
za vse ††, Vrtovin 102

ČRNIČE ob 19.00

sobota, 30. 3.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Štor, Skrilje 76

ČRNIČE ob 19.00

Amadej (Bogoljub),
vojvoda

nedelja, 31. 3.,
ČETRTA
POSTNA
NEDELJA,
Benjamin,
diakon in mučenec

KAMNJE ob 7.30

po namenu za zdravje

za †† Ušaj in Minkuž,
p. n. Črniče 27a

premik ure na poletni čas

za † Franca Batagelja, Potoče 35, 30. dan

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Gašperin in Volk, p. n. Črniče 73

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Vodopivec, Vrtovin 17a

 Za konec

VRTANJE – »Kaj niste vi tisti spovednik, ki je v nedeljo vrtal po moji vesti?« je vprašal zobozdravnik
prestrašenega pacienta na stolu.
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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Prečiščen pogled
Sad povezanosti z Bogom in Ljudmi na svetem misijonu je
lahko
v tem, da bom odslej dogodke videl manj od zunaj in bolj
Prav v tiod znotraj. Dogodki nas bodo spet hitro potegnili v svoj vrtinec.
stem času
Toda notranje življenje je lahko močnejše od pozunanjenosti
je bilo v
množici
sveta.
navzočih
Verjetno je tudi Jezus opazoval, kako se ljudje polnijo s svežinekaj ljudi,
mi zgodbami iz »Slovenskih novic« o tragedijah in aferah. Jezus
ki so Jezuje uporabil temo o nesrečah in usodi, ki je očitno vedno v zraku.
su pripoBiti veren zato, da boš sebe izpopolnil in prišel dobro skozi, ali
vedovali o
biti veren zato, da razodeneš Drugega in postaneš rodoviten. To
Galilejcih,
katerih
je vprašanje. In tu vmes postavi priliko o smokvi.
kri je Pilat
Ko nas nekaj doleti, se tudi duhovni ljudje zalotimo pri vprašapomešal z
nju: Kaj sem naredil narobe? Zakaj se mi je to ali ono zgodilo?
njihovimi
Podobni smo kmetu, ki bi smokvi kar od zunaj nadeval sadove
žrtvami.
in jo naredil rodovitno na tak način.
Odgovóril
Hudič uporablja dnevne dogodke in govoričenje zato, da bi mi
jim je: »Mar
mislite, da
živeli »zunaj«. Življenje pa prihaja iz notranjosti. In znajdemo
so bili ti Ga- se v skušnjavi: Kako lepo bi bilo živeti nekje drugje. Kako lepo
lilejci večji
bi bilo živeti v nekem drugem času .. Ta svet in ta čas me mogrešniki katita! To je Satanova zanka, v katero se tudi kristjani zapletemo
kor vsi drugi
Galilejci, ker v odnosu do sveta. Od gorečega grma Bog Mojzesa pošilja prav
tja, v svet.
so to pretrpeli? Povem
Kako globoko se vtisnejo otroku v zavam, da ne.
vest besede očeta ali matere: »Saj sem
A če se ne
ti rekel, sedaj pa imaš ... « In kako se to
spreobrnenaseli v versko vzgojo v družini? Tako,
te, vas vse
da iz žive vere spet naredimo okostečaka enak
nelo religijo. Povezujemo vzroke in pokonec.
sledice: »Če boš tak, boš dobil to.« »Če
(Lk 13,1–3)
bom bolj priden, me bo Bog obvaroval
nesreče ... « Ko zmanjka ljubezni, jo
človek (v odraslosti) nadomešča s poOdlomki Božje besede
polnostjo.
na naslednjo nedeljo:
Joz 959–12
Jezus ob smokvi pokaže na duhovno
2 Kor 5,17–21
resnico:
spreobrniti se je treba, venLk 15,1–3.11–32

dar ne zato, da se nam ne bi zgodile nesreče. Postati »bolj priden« še ni
spreobrnjenje. Greha se osvobajamo
zaradi rodovitnosti. »Površini« se odpovemo zato, da se ob njej ne bi več
ustavljali.
Samarijanka je do tistega njenega
misijonskega srečanja vsak dan hodila zajemat vodo. Hodila je tudi potem.
Vendar je odslej svoje življenje videla od znotraj, z drugačnim pogledom.
Prečiščene duhovne oči pa zaznajo življenje tudi takrat, ko se nam na zunaj vse podira.
župnik

SKLEP IN MISIJONSKO
PEŠ ROMANJE k SV. JURIJU
Vabljeni na pot.
Pot poteka od vasi do vasi.
Odhodi po vaseh so povsod izpred cerkve. Tisti, ki ne greste peš, se lahko
pridružite v Batujah na parkirišču pri
igrišču in pokopališču, od tam je še 1015 minut hoje, pot bo označena.
SKRILJE ob 13.30
KAMNJE ob 14.00
VRTOVIN ob 14.30
GOJAČE ob 15.00
MALOVŠE ob 15.05. Pot se nadaljuje mimo pokopališča do kapelice na
PRELOVCAH med Malovšami in Črničami, kjer se bodo ob 15.15 pridružili
romarji iz Potoč in Črnič.
Skupaj nadaljujemo pot do Batujskega pokopališča, kjer se nam ob
15.30 pridružijo romarji iz Sela.
Odhod iz POTOČ pri kapelici je ob
14.00.
Odhod iz ČRNIČ izpred cerkve je ob
15.00.
S seboj na pot vzamete tako v Črničah kot v Kamnjah v cerkvi križ,
na katerega smo na pepelnico odtisnili

svoje grehe.
Na poti ni postankov,
razen
če pridemo v naslednjo vas pred
časom odhoda iz
tiste vasi.
Za prevoz nazaj
si pomagamo. Tisti, ki boste imeli v
avtomobilih še kaj prostora, ponudite
in poskrbite, če bi še kdo potreboval
prevoz.
ZAHVALNO ROMANJE K MARIJI
Jutri je praznik Gospodovega oznanjenja, tudi materinski dan. Za vse tri
župnije bo samo ena skupna maša ob
19. uri (ura kasneje kot je v zgibanki).
Poromali bomo k vrtovinski Mariji v
zahvalo za misijon. Vabljeni tudi pevci
na kor in vsi k lepemu sodelovanju.
VEROUK
Je ta teden reden, razen za 7. in 8.
razred.
MLADI
Mladinskega srelanja v petek ni.
DEKANIJSKO MOLITVENO BDENJE
Papež Frančišek nas
je povabil, da se po
vseh škofijah zberemo v verigo stalne molitve 24 ur za
Gospoda. Pri nas bo
potekalo od 29. marca ob 19. uri do
sobote ob 18. uri. Potekala bo v kapeli samostanske cerkve v Križu. Začetek v petek s sveto mašo ob 19. uri,
sklep v soboto ob 18.uri. Pokličite se
med seboj in se dogovorite za prevoz
in molitev ob naših določenih urah v
soboto zjutraj in popoldne.

Izžrebane župnije po urah: petek, 20.00
– kdorkoli; petek, 21.00 – Velike Žablje;
petek, 22.00 – Lokavec; petek, 23.00
– Podraga; petek, 24.00 – Planina; sobota, 01.00 – Stomaž: sobota, 02.00 –
Ajdovščina; sobota, 03.00 – Vrhpolje;
sobota, 04.00 – Šmarje; sobota, 05.00
– Batuje; sobota, 06.00 – Slap; sobota,
07.00 – Črniče; sobota, 08.00 – Col;
sobota, 09.00 – Podkraj; sobota, 10.00
– Vipava; sobota, 11.00 – Budanje; sobota, 12.00 – Podnanos, Lozice; sobota,
13.00 – Šturje; sobota, 14.00 – Kamnje; sobota, 15.00 – Goče; sobota,
16.00 – Otlica; sobota, 17.00 – Vipavski Križ.

PEVSKI ZBOR
Sad misijona je lahko tudi odločitev, da
bom služil župnijski
skupnosti in se vezal, da bi bil rodovi-

ten.
Zato vabim, da se pridružite pevskemu zboru ali v Kamnjah ali v
Črničah. Petje je del bogoslužja in
lepo je sodelovati. Pevske vaje so
po dogovoru ob torkih v Črničah in
ob petkih v Kamnjah ob 20. uri. Pokličite Davida, 040 238 988 (Črniče)
in Nevenko 31487726 (Kamnje).
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine v
sredo ob 20. uri in tretje v petek ob
20. uri V Kamnjah.
ŽUPNIJSKO ROMANJE PO POTEH
SV. FRANČIŠKA
Akontacije in potrditev prijave šele
sedaj po misijonu do ponedeljka, 2.
aprila.
Še nekaj mest je prostih.

ŠOLA ZA ANIMATORJE
Vikend je namenjen
birmancem (8. in 9. razred) in je prvo izmed
usposabljanj za animatorje.
Tistim, ki se odločite, krijem šolnino in
polovico nastanitve. Prispevate torej pol
zneska za bivanje.
Prvo srečanje bo od 5. do 7. aprila na
Gorah nad Idrijo.
Vsebinski sklopi na vikendu se bodo vrteli okoli animatorja, motivacije, mladostnika in animiranja. Lani ste bili navdušeni nad, toplo priporočam vsem. Prijave
še do konca tedna.

HVALA
Ob sklepu med župnijskega misijona
velika zahvala Bogu, kajti njegova milost je delovala od znotraj in tudi na
zunaj. Hvala vsem molivcem in darovalcem žrtev in dobrih del. Hvala
vsem za lep odziv in tako lepo sodelovanje kljub mnogim drugim obveznostim. Hvala za vaše darove in dobrote, ki smo jih bili deležni, da je bilo za
vse eposkrbljeno.
Hvala prav posebej vsem trem misijonarjem, p. Davidu, p. Marku in s. Ireni!
Tako lepo smo se ujeli in bili skupaj z
župnikom Ivanom in g. Aleksansdrom
Lestanom ena ekipa, v kateri smo vedro in zavzeto sodelovali.

