Bogoslužje:
ponedeljek, 7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki

Vabljeni k molitvi križevega pota ali rožnega venca
za mir 20 minut pred vsako mašo.

KAMNJE ob 19.00 od 18.40 možnost za spoved
za †† Zoﬁjo in Jožefa Bratina, Kamnje 33a
v Šempetru:
za † Gabrijela Brica, Potoče 52

torek, 8. 3.,

VRTOVIN ob 8.00

Janez od Boga,
redovnik

molitvena skupina po maši

za † Milko Kandus, p. n. Vrtovin 58
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v Šempetru:
v zahvalo Bogu in Materi Božji za dolgo življenje, Kamnje 17

sreda, 9. 3.,

RAVNE ob 19.00

Frančiška Rimska,
redovnica

v Črničah ob 19.00 molitvena skupina po maši

za † Almo Kosovel, Ravne 23, 30. dan

S satanom se ne pogovarja

v Šempetru:
za † Jožefa Fišerja, Vrtovin 94a

četrtek 10. 3.,

KAMNJE ob 19.00

za † Milko Kandus, p. n. Potoče

40 mučencev
iz Armenije

v Šempetru:
za †† Rovtar, Slokar in Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 19.00 od 18.40 možnost za spoved
za †† Hvalič, p. n. Črniče 1b
v Šempetru:
za vse †† Krkoč in vse †† tete po svetu, Črniče
SKRILJE ob 7.30 romanje jakobčkov
za vse †† Saksida, Skrilje 1a

petek, 11. 3.,
Sofronij,
škof

sobota, 12. 3.,
Justina,
redovnica

v Šempetru:
za †† Volčič, Črniče 12

ob 20.00 večernice na Zoomu

VRTOVIN ob 7.30
pred vsako mašo molitev križevega pota
za † Henrika Čermelja, Vrtovin 13b, 1. obletna

DRUGA POSTNA
NEDELJA,
13. 3.,

ČRNIČE ob 9.00

Kristina,
mučenka

za †† Danila in Marija Krkoča, p. n. pevcev ŽCPZ

KAMNJE ob 10.30

za župnijo
ob 14.30 romanje – križev pot na Školj iz Gradišča pri Ajdovščini
ob 15.00 molitev križevega pota v cerkvi v Gojačah
v Šempetru:
za blagoslov domovine, p. n. darovalca.

 Za

ko nec

GORENJSKA – Kako si Gorenjke lakirajo nohte? Prste dajo med vrata in zaloputnejo.

Staro pravilo preizkušenih duhovnih očetov pravi, da se s hodčevimi napadi ne gre pogovarjati. Je pametnejši od nas in nas
Tisti čas zna speljati na naše šibke točke. Jezus se z njim ni pogovarjal in
niti pogajal, ampak mu je odgovarjal z odlomki Božje besede. V
se je
teh žalostnih dne vidimo, kaj pomeni, ko se Satan posluži osebe,
Jezus
inteligentnega političnega mogotca.
vrnil od
Tisti, ki post jemlje bolj kot dieto ali zgolj premagovanje z
Jordana
močjo
lastne volje, postni čas ne bo prinesel resnejših napadov.
poln
Kdor
pa
je vstopil z vero, z odnosom in odprtostjo, bo prej ali slej
Svetega
začel doživljati napade.
Duha in
Ti napadi niso le speljevanja k užitku, bogastvu, oblasti. ZlasDuh ga
ti
bolj
duhovne ljudi ne zapeljuje najprej neposredno v greh.
je vodil
Posluži se našega »imetja«. Pozna nas lahko le od zunaj. Pozna
štirideset
tvoje šibke točke. Te se nanašajo bodisi na preteklo zgodovino
dni po
ali na prihodnjo. Najpogostejša šibka točka je strah. Ve, pri čem
puščase začneš ustavljati in sekirati. Ve, kaj te ustavlja in kje se oziraš
vi, hudič nazaj. Ve, kaj vrtaš in znova in znova poskušaš razumeti. Ve, kaj
pa ga je iz prihodnosti v tebi prebudi skrb in strah.
skušal.
Boji se predvsem ene stvari: da bi svojo pot zaupal Bogu, da
Lk 4,1
bi se mu zares predal. Pri Jezusu ga je zmotilo to, da se je popolnoma zaupal Očetu in poslanstvu. Zmotilo ga je, da gre proti
Jeruzalemu. Hotel ga je ustaviti.
Brez molitve, smo kakor
vojaki, ki so na bojišču ostali
brez orožja. Brez zakramentom pa smo podobni vojakom, ki sicer z močnim orožOdlomki
jem gredo, pa zaprti v tanku
Božje besede
na naslednjo
ne vedo kam in s kakšnim
nedeljo
poslanstvom.
5 Mz 26,4–10
Rim 10,8–13
Če bo tvoj post samo prizaLk 4,1–13
devanje in s ene bo pomnoži-

la molitev, se boš začel ustavljati ali
ob preteklosti ali ob prihodnosti. Niti
zavedal se ne boš, da dejansko stojiš
na mestu. Bolje je padati in vstajati,
kakor čakati, da bi razumeli. Satan te
bo zelo podpiral v tem, da bi ostal pri
lastnih sklepih, individualnih vajah in
odpovedih, želi te obdržati v tvojem
oklepniku.
Zadnja in najbolj prefinjena zaseda pa je, da bi uporabil vero v Boga
za svoje lastne namene: »Reci temu
kamnu, naj postane kruh.« Poskrbi
predvsem za lastno korist- tudi če je ta
duhovna. To je sodobna revščina: Vera
živeta na zasebni način. Vera zase.
Nikar se ne pustimo, nikar se ne
pogajajmo. Postni čas je pot. In na
poti je treba hoditi.

MOLIMO TUDI SKUPAJ ZA MIR
Zelo vabim in prosim,
da se zberete k molitvi.
Vsak je dragocen in
dobrodošel.
V Črničah vsako sredo
ob 19. uri križev pot,
molitev v cerkvi.
V Vrtovinu se boste zopet začeli
zbirati pri skupni molitvi vsak torek
takoj po maši.
Vabim, da se tudi po drugih vaseh
med seboj povabite in dogovorite za
skupno molitev. To so časi, ki nas kličejo prav k temu.
Molimo za odvrnitev vojne in zla vsak
dan pred sveto mašo. Nekdo naj vedno poskrbi bodisi za križev pot bodisi
žalostni del rožnega venca.
V nedeljo bodo pred mašo križev pot
vodili birmanci.
Danes v nedelejo, križev pot v Črničah (ne v Gojačah) in sicer ob 15. uri.

SLOVENSKA KARITAS, Kristanova ulica

1, 1000 Ljubljana je za
pomoč UKRAJINI odprla
poseben TRR SI56 0214
0001 5556 761 - sklic
SI00 870 namen POMOČ UKRAJINI
KODA NAMENA: CHAR, BIC banke: LJBASI2X
ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER – POMOČ
ZBIRAJO V CENTRIH KARITAS PO PRIMORSKEM.
V CENTRU VIPAVSKA OBMOČNA KARITAS AJDOVŠČINA, Vipavska cesta 11,

zbiramo pomoč od ponedeljka do
petka od 8. do 15. ure in v četrtek
od 16. do 18. ure.

ZBIRAMO:
– TRAJNA IN DOBRO ZAPAKIRANA ŽIVILA (testenine, olje, mleko, konzerve:

ribe, pašteto, grah, fižol … otroško
hrano);
– HIGIENSKE POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKE za osebno nego, pralni

prašek, univerzalna čistila, robčke,
plenice in vložke.

SREČANJE PASTORALNEGA SVETA

Srečanje v Črničah bo jutri, v ponedeljek, 7. 3. (napaka v prejšnjih
oznanilih) ob 20. uri.
RESNIČNOST JE LEPŠA
Postna akcija mladih Resničnost je
lepša vabi vsakega, da zamenja eno
uro s telefonom za eno uro s p(P)
rijateljem. Pridobimo si svobodo za
resničnost in Boga za Prijatelja.
PRVOOBHAJANCI
V soboto popoldne bomo poromali k
Svetogorski in otroci bodo tam prvič prejeli zakrament svete spovedi.
Hvala vsem, ki skrito molite za prvoobhajance in birmance.

SKUPAJ NA ROMANJA V POSTU
Vsako postno nedeljo popoldne
bomo v dekaniji skupaj poromali ob
postajah križevega pota. S tem se
pridružujemo letošnjemu svetovnemu srečanju družin s temo: Družinska ljubezen, poklicanost in pot k
svetosti.
Vsako nedeljo ob 14.30, in sicer:
1. postna nedelja – iz Lokavca k sv.
Urbanu (izhodišče pri stari cerkvi v
brithu);
2. postna nedelja – Gradišče Ajdovščina – Školj (izhodišče pri kapelici na vrhu naselja);
3. postna nedelja – Gradišče pri Vipavi (izhodišče pri kleti);
4. postna nedelja – iz Grivč k sv. Antonu na Fužinah (izhodišče pri kapelici v Grivčah);
5. postna nedelja, iz Budanj k sv.
Ahacu (izhodišče v Žgavski vasi).
Velikonočni ponedeljek popoldne
srečanje družin na Svetem Pavlu.

novo poslikavo ekipe p. Marka Rupnika.
Vračamo se v soboto, 30. aprila zvečer.
Cena je 130 eur – avtobusni prevoz,
cestnina in parkirnina, taksa, 1 x
polpenzion (večerja in zajtrk), 2 x
polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja
v hotelu blizu cerkve v Medžugorju,
pijača ob obrokih. Akontacije ni treba
vplačevati, vendar naj bodo prijave
vseeno resne. Tokrat lahko tudi sedežni
red v avtobusu ob prijavi.
KVATRNA NEDELJA
Prihodnja nedelja, 13. 3., je kvatrna;
nabirka gre za potrebe semenišča in
škofije.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
župnijo darovali v Črničah 210,95, v
Kamnjah 330,80 evra in še 220 evrov
za ogrevanje.
Pred nami je:

Vabljeni, da se pridružimo in pove- • sobota, 19. 3., in nedelja, 20. 3., praznik
svetega Jožefa, češčenje v Kamnjah;
žemo v molitev za družine, ki so v
•
od sobote, 19., do petka, 25. 3., teden
tej kulturi na veliki preizkušnji.
družine;
Ob nedeljah se boste lahko zbrali pri
• sobota, 26. 3., romanje družin na Sveto Goro;
molitvi tudi v eni od cerkva.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Vabljeni, da poromamo v Medžugorje. Prijave najprej za župljane, razen če imate res svojega bližnjega,
s katerim greste. Če bo na koncu še
prostor, lahko tudi od drugod.
Odhod v sredo, 27. aprila ob 5. uri,
postanki, namestitev in večerni
program.
V Medžugorju
romarski
program
in obisk
skupnosti.
Obiskali bomo
tudi Mostar in

• od 14. 4. do 17. 4., sveto tridnevje in
velika noč, birmanska devetdnevnica;
• velikonočni ponedeljek, 18. 4., dekanijsko
romanje družin v »Emavs«, srečanje na
Svetem Pavlu (popoldan);
• sobota v velikonočni osmini, 23. 4.,
birma v Črničah in Kamnjah;
• od 27. do 30. 4. je glede na takratne
razmere predvideno župnijsko romanje v
Medžugorje;
• nedelja, 15. 5., praznik prvega svetega
obhajila v Črničah;
• nedelja, 22. 5., praznik prvega svetega
obhajila v Kamnjah.

