ponedeljek, 14. 3.,

Vabljeni k molitvi križevega pota ali rožnega venca pred mašo za mir

Matilda,
kraljica

KAMNJE ob 17.30

torek, 15. 3.,

KAMNJE ob 15.00

sreda, 16. 3.,

v Šempetru:
po namenu, Vrtovin 89
ni svete maše,
v Črničah ob 19.00 molitvena skupina

četrtek 17. 3.,

ni svete maše

v zahvalo za življenje (mašuje g. Marko Sabotič)
v Šempetru:
za †† Angelo in Franca Rustja, Potoče 52

Placid,
redovnik

pogrebna za † Stojana Rijavca, Kamnje 25

drug
dr
uga
a pos
ostn
tna
a ne
nede
delj
de
lja
lj
a
13. marca 2022
11/2
/ 2

Hilarij in Tacijan, mučenca

Dve vrsti spanca

Patrik, škof in misijonar

v Šempetru: za zdravje, Kamnje 2c

petek, 18. 3.,

ni svete maše

Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj

v Šempetru: za † Mira Bavca in vse njegove, Črniče

sobota, 19. 3.,
Jožef,
Jezusov rednik

ČRNIČE ob 9.00
za † Stanka Korona in njegove ††starše, Črniče 4

začetek tedna družine
do praznika oznanjenja

TRETJA POSTNA
NEDELJA,
20. 3.,

Kristina,
mučenka

KAMNJE ob 18.00

za vse †† Potoče 13
v Šempetru:
od 20.00 do 20.20 program na Zoomu in YouTubu
za † Jožefa Fišerja, p. n. Vrtovin 89
KAMNJE ob 7.30
celodnevno češčenje
za župnijo
V Kamnjah velikonočna spoved od 9.30 (br. kapucin)
10.10 – 10.30 križev pot (birmanci, otroci)
11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 tiho češčenje – prostovoljci,
13.30–14.15 žene iz Kamenj in Potoč,
14.15–15.00 žene iz Skrilj in Vrtovina,
15.00 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.

ČRNIČE ob 9.00

za †† organista Ivana Podgornika in Leopolda Lojka
ter za vse njihove †† pevce in pevke, p. n. Črniče 3

KAMNJE ob 10.30

za † Nado Kravos, Skrilje 52, 30. dan
ob 14.30 romanje – križev pot na Gradišče pri Vipavi (izhodišče pri kleti)
ob 15.00 molitev križevega pota v cerkvi v Malovšah
v Šempetru:
za †† starše Lozar in Trošt, Kamnje 10a
od 20.00 do 20.20 program na Zoomu in YouTubu

 Za

ko nec

V MESTU – Psa z dežele sta prvič zašla v mesto. Ob robu ulice sta zagledala parkirne ure in prvi je
potožil drugemu: »Joj, so grozni ti meščani. Posekali so drevesa in postavili
te blagajne, da moraš plačati, če hočeš lulati!«

Tudi nas premaga spanec. Kakor Petra, Janeza in Jakoba.
Vendar sta dve vrsti spanca. Prvi je povezan z duhovno lenobo.
Človek ostaja navezan le na svoje čute in misli. Ni več duhovPetra in
no buden. Lahko sicer vsak dan veliko dela, vendar je duhovno
druga dva, len. Ni v stiku s klicem, po katerem Bog tiho in vztrajno govori
ki sta bila
vsakemu človeku.
z njim, pa
Drugi spanec pa je tisti, ki ga dopusti Bog. V Svetem pismu je
je premavrsta primerov, ko zlasti moškim pošlje trdno spanje. Že prvemu
gal spanec. človeku Adamu. Temu spanju vedno sledi nekaj zelo pomembneKo so se
ga. Tudi Jožefu je Bog poslal spanje in mu spregovoril. Pravijo,
zdramili, so da je nam moškim težko kaj »dati slišati«. Nismo tako celostni,
videli nje- kot ste žene. Potrebujemo nekakšno narkozo, da nam Bog lahko
govo velispregovori.
častvo in
Verjetno je tudi na Gori Tabor šlo za takšno spanje. Trije možoba moža,
je
ne
bi kar tako zaspali ob tako izrednem dogodku. Kot po navaki sta stala
di
ne
zaspijo ob napeti nogometni tekmi. Kristus jim je pripravil
ob njem.
pomembno sporočilo, da bi se jim vtisnilo za kasnejše čase. Tega
Lk 9,32
dogodka niso pozabili. Niso ga razumeli. Šele pozneje so začeli
dojemati globino vere.
Vmes pa je prišlo tudi tisto prvo spanje, v vrtu Getsemani.
Jezus jih je prosil, naj vztrajajo v molitvi, in vendar jih je dvakrat našel speče. Podobno lahko tudi v teh časih spimo, čeprav
vsak dan spremljamo poročila o vojni, o silnem trpljenju naših
bratov in sester v Ukrajini. Pomembno je, da ohranjamo duhovno budnost. Da nismo priključeni le na sporočila, ampak na mrežo molitve, ki po
vsem svetu deluje. To je tiha
Odlomki
sila, ki premika zgodovino.
Božje besede
Boš tudi ti del te vojske? Se ji
na naslednjo
boš pridružil? Ali boš le zbiral
nedeljo
2 Mz 3,1–8.13–15
mnenja in ostal opazovalec?
1 Kor 10,1–6.10–12
Lk 13,1–9

župnik

SAMOIZOLACIJA
Do sobote sem v samoizolaciji zaradi
okužbe s koronavirusom. Za konec tedna računam, da bom ob petkovem negativnem testu že lahko šel med ljudi.
PRAZNIK
SVETEGA JOŽEFA
V soboto je praznik,
vabljeni k sveti maši. V
Kamnjah praznujemo
sozavetnika. Letos mi ni
uspelo dobiti gosta za
večerno sveto mašo.
CELODNEVNO ČEŠČENJE
Letos vas še prav posebej vabim,
da pridete in okrepimo skupno molitev k našemu zavetniku. Še posebej za družinsko življenje v naših
župnijah in za vse trpeče v Ukrajini.
Pridite k skupini in lahko tudi v času tihe
molitve. Sklep češčenja ob 15. uri.
TEDEN DRUŽINE
Letos se bomo od sobote naprej vsak večer po vsej domovini
povezali na daljavo.
Vključite se v to veliko mrežo molitve.
Vsak dan bo v živo
molil desetko eden od slovenskih škofov, skupaj bomo zapeli in vsak dan
se bo kratko predstavila ena od dejavnosti, ki se pri nas trudijo za evangelizacijo družinskega življenja in so
morda premalo poznane.
19. 3.: MOŠKE SKUPINE – Očetje v družini, LJ,
nadškof Stanislav Zore;
20. 3.: ZAVOD ŽIVIM – Za življenje, MS, škof
Peter Štumpf;
21. 3.: SKUPNOST SRCE – Očetovstvo in materinstvo v ranjenih družinah, CE, škof Milan Matjaž;
22. 3.: DRUŽINSKA KATEHEZA –Po starših Bog
skrbi za svoje male in tudi malo večje otroke,
ZAMEJCI, škof Peter Štumpf;

23. 3.: DRUŽINA IN ŽIVLJENJE – Srce družine,
NM, škof Andrej Saje;
24. 3.: ZAVOD ISKRENI – Poklicanost in družinsko življenje, KP, škof Jurij Bizjak;
25. 3.: ŽENE – Razločevanje v vsakdanjem
življenju, MB, nadškof Alojzij Cvikl.
VELIKONOČNA
SPOVED
v Kamnjah v nedeljo spoved, od 9.30 bo
spovedoval eden od bratov kapucinov.
ROMANJE NA SVETO GORO
Po koncu tedna družine. Vabljeni, da
gremo skupaj z družinami s Prevala
ob 9. uri. Sklep romanja s kratkim
programom na Sveti Gori bo zgodaj
popoldne.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Vabljeni, da poromamo v Medžugorje.
Sedaj nas je prijavljenih 32, prostih
sedežev je 53.
Zaenkrat vpisujem iz župnije, potem
bomo lahko odprli tudi za romarje od
drugod.
Odhod v sredo, 27. aprila, ob 5. uri.
V Medžugorju romarski program in
obisk skupnosti. Obiskali bomo tudi
Mostar. Cena je 130 evrov za prevoz,
nastanitev in hrano s pijačo, 2 x polni
penzion, 1 x polpenzion. Vračamo se
v soboto, 30. aprila, zvečer.
MOLIMO ZA UKRAJINO
Še posebej obnovimo molitev k nadangelu Mihaelu. Prav on je namreč
zavetnik Kijeva in Ukrajine. Ta molitev ustavlja zahrbtno moč zla.
ŠKOFIJSKA KARITAS
KOPER zbira pomoč.
V CENTRU VIPAVSKA OBMOČNA KARITAS AJDOVŠČINA,
Vipavska cesta 11 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 ...);
– HIGIENSKE POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKE za osebno nego, pralni
prašek, univerzalna čistila, robčke,
plenice in vložke.
SKUPAJ NA ROMANJA V POSTU
Na 3. postno nedeljo ob 14.30, na
Gradišče pri Vipavi (izhodišče pri kleti).
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
župnijo darovali v Črničah 216,94, v
Kamnjah 360,10 evra in še 600 evrov za ogrevanje.
Hvala, da ste s svojimi velikodušnimi
darovi omogočili, da smo v Kamnjah spet sklenili dve večji naložbi.
Postavljena je elektrarna za samooskrbo; staro peč na kurilno olje
za ogrevanje župnijskih prostorov
smo zamenjali s toplotno črpalko.
Elektrarna je z povrnjeno subvencijo ekosklada stala 12.000 evrov in
smo s pomočjo zapuščine †† Ivana
in Stane Jagodič iz Trsta pokrili celoto, ne bo treba plačevati obresti.
Obe investiciji smo lahko pokrili,
se pa priporočam za darove za namestitev dodatnega ogrevanja pod
klopmi v župnijski cerkvi. Predviden
blagoslov in »likof« smo s svetega
Jožefa zaenkrat prestavili, da se
bomo tudi zaradi umirjanja epidemije bolj sproščeno poveselili. V
Črničah so že v delu nova okna za
cerkev na Ravnah, v župnijski cerkvi
pa načrtujemo prav tako dodatno
ogrevanje pod klopmi in sanacija
spodnega dela pročelja. Hvala za vse
vaše
darove,
brez katerih bi
ne mogli vlagati
za naprej.

Pred nami je:
• od sobote, 19., do petka, 25. 3., teden
družine;
• sobota, 26. 3., romanje družin na Sveto Goro;
• 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.

OČE, GREŠIL SEM
ZOPER NEBO IN PRED TEBOJ
Zakrament sprave – spoved, Liturgične kateheze s. Božena Kutnar s. Anja
Kastelic p. Milan Žust. Srečanja preko
Zooma bodo ob ponedeljkih, od 20.00
do 21.30: 7., 14., 21., 28. marca in 4.
aprila 2022.
Spokorno bogoslužje v živo bo v nedeljo,
10. aprila 2022, ob 17.00.
PRIJAVE:
liturgicni.atelje@gmail.com ali 031 347
741 (s. Božena) feg.slovenija@gmail.
com ali 041 631 551 (s. Anja)

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju.
Bodi nam v pomoč proti zlobi
in zalezovanju hudobnega duha.
Ponižno prosimo, naj ga Bog ukroti.
Ti pa, vodnik nebeške vojske,
Satana in druge hudobne duhove,
ki blodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo močjo v pekel pahni!
Amen.

