Bogoslužje:
ponedeljek, 21. 3.,
Serapion,
škof in mučenec

molitev križevega pota ali rožnega venca pred mašo za mir

KAMNJE ob 19.00

za † Stojana Rijavca, Kamnje 25, 8. dan
vsak večer 20.00 do 20.20 večer za družine na Zoomu ali YouTubu

torek, 22. 3.,

VRTOVIN ob 19.00

Lea,
spokornica

za † Vido Šatej, Vrtovin 80, 1. obl.

sreda, 23. 3.,

MALOVŠE ob 19.00

četrtek 24. 3.,

KAMNJE ob 19.00

po maši molitvena skupina
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v Črničah ob 19.00 molitvena skupina
za †† Nevico in Jožka Cigoja, Malovše 36, 30. dan

Rebeka Ar-Rayes,
redovnica

Kakšno podobo Bogu sem si ustvaril?

za †† brata in starše Gruden, Kamnje 3a

Katarina Švedska,
redovnica

v Šempetru:
za vse †† Batič in Bovcon, Črniče 80, p. n. darovalca

petek, 25. 3.,
Gospodovo
oznanjenje

ČRNIČE ob 18.00

od 17.40 možnost za spoved

za †† starše Ušaj in Mohorčič, Črniče 56

KAMNJE ob 19.00

Prokop Češki, opat;
sklep tedna družine

za †† Hildo Vodopivec, Kamnje 2
v Šempetru:
v zahvalo Materi Božji za zdravje, Potoče 52
od 20.00 do 20.20 zadnji večer za družine

sobota, 26. 3.,

romanje družin na Sveto Goro od 9. ure, maša ob 12. uri

Larisa,
krimska mučenka

ni svete maše v Skriljah

KAMNJE ob 7.30

ČETRTA POSTNA
NEDELJA,
27. 3.,

za župnijo

ČRNIČE ob 9.00

8.40 križev pot, birmanci
za † Stanka Korona in njegove ††starše, Črniče 4

Peregrin,
redovnik

Petra in
druga dva,
ki sta bila
z njim, pa
je premagal spanec.
Ko so se
zdramili, so
videli njegovo veličastvo in
oba moža,
ki sta stala
ob njem.
Lk 9,32

KAMNJE ob 10.30 10.10 križev pot, 7. r.
za †† starše Mervič, Vrtovin 75
ob 14.30 romanje – križev pot na Fužine (iz Grivč)
ob 15.00 molitev križevega pota v cerkvi v Črničah
v Šempetru:
po namenu, Vrtovin 89

 Za

ko nec

MAMA PRIPOVEDUJE: V veliki cerkvi, kjer se vse sliši, sem pred mašo pokleknila k spovedi.
Slišala sem, kako je moj leto in pol star sin v cerkvi glasno rekel: »Mama je bila poledna!«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo
Joz 5,9.10–12
2 Kor 5,17–21
Lk 15,1–3.11–32

Poročila nam vsak dan prinašajo slabe novice: umori,
nesreče, katastrofe … Tak je tudi današnji evangeljski odlomek. Jezus nam pokaže dva tragična dogodka, ki sta v
tistem času dvignila veliko prahu: krvavi dogodki, ki so jih
v templju povzročili rimski vojaki, in padec stolpa v Síloi v
Jeruzalemu, ki je ubil 18 ljudi.
Jezus pozna vraževerno miselnost svojih poslušalcev
in vé, da si to vrsto dogodkov napačno razlagajo. Mislijo:
če so ti ljudje umrli tako krute smrti, je to znamenje, da
jih je Bog kaznoval zaradi kakšne velike krivde, da so si
torej zaslužili. Za tiste, ki so bili obvarovani nesreče, pa
je to pomenilo, da so dobri. Jezus odločno zavrne takšen
pogled, kajti Bog ne dopušča nesreč zato, da bi kaznoval
zaradi krivde. Poudari, da uboge žrtve niso bile nič slabše
od drugih. Jezus nas povabi, da iz tistih žalostnih dogodkov
potegnemo opomin, ki se nanaša na vse nas, saj smo vsi
grešniki. Tistim, ki so mu zastavili vprašanje, takole odgovori: »Če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.«
Tudi danes se pred nekaterimi nesrečami in žalostnimi
dogodki lahko znajdemo v skušnjavi, da bi odgovornost
naložili na žrtve ali celo na samega Boga. A evangelij nas
vabi k premisleku: Kakšno predstavo o Bogu smo
si ustvarili? Smo zares
prepričani, da je Bog
takšen? Ali ni to prej naša
projekcija, neki bog, narejen po naši podobi in
podobnosti?
Jezus pa nas poziva,
naj spremenimo srce,

naredimo korenit preobrat na poti
naše vere, odstopimo od dogovorov z zlom in s hinavščino ter odločno krenemo po poti evangelija.
A zopet se pojavi skušnjava, da
bi se upravičevali: »Od česa bi se
morali spreobrniti? Ali nismo navsezadnje dobri ljudje, ali nismo
verniki, ki tudi dovolj prakticiramo
vero?«
Papež Frančišek

GOSPODOVO OZNANJENJE
V petek je praznik, vabljeni k sveti
maši.
VEČERI ZA DRUŽINE
V TEDNU DRUŽINE

Ta teden se
bomo do
praznika
vsak večer
od 20.00
do 20.20
po spletu (zoomu) po vsej domovini
povezali na daljavo.
Prisluhnili bomo družinam iz vseh
slovenskih škofij in večjim družinskim organizacijam, ki delujejo v
Katoliški cerkvi v Sloveniji, ter družinam, ki živijo v tujini. Vključite se
v to veliko mrežo molitve. V živo bo
molil desetko rožnega venca 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. Na koncu bo škof družinam
podelil blagoslov. Povezave so na
spletni strani. Vabljeni!

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.
ROMANJE NA SVETO GORO
V soboto vabljeni
na romanje skupaj
z družinami. Ob
9. uri začetek romanja z molitvijo
križevega pota, ob
12. uri sveta maša
(petje in igranje pri maši – prinesite kakšen prenosni inštrument), ob
13. uri kosilo iz popotne torbe, ob
14. uri spored za otroke (Urška Ferligoj, zgodovina Svete Gore), za zakonce pa pričevanje v cerkvi (Bojan
in Sara Doljak). Sklep romanja pri
kipu sv. Frančiška Asiškega (vsaka
družina naj ima s seboj hlebček
kruha), odhod nazaj do parkirišča
(možnost obiska rovov iz 1. svetovne vojne – obvezna je primerna
obutev in svetilka).
MOŠKA SKUPINA
Zopet smo se začeli zbirati v skupini krščanskih mož. Srečanje bo v
soboto ob 20. uri z mašo v samostanski kapeli v Križu. Res dragocena izkušnja za moške, priporočam.
Več informaciji tudi pri Tomažu
051 337 347.

GOST
Prihodnjo nedeljo bo
pri mašah (verjetno
tudi pri jutranji) gost
Janez Meden, zadnjič
odpadlo zaradi bolezni. Kratko bo predstavil program
»spremenjeni«,
razlaga
svete
maše na življenjski način. Lahko
boste dali tudi kakšen prostovoljni
prispevek.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Za romanje v Medžugorje od 27.
do 30. aprila je prostih še 11 mest.
POMOČ ŽRTVAM VOJNE
V cerkvi so položnice za finančno
pomoč prek Karitas, v centru Karitas v Ajdovščini se zbirajo trajno
zapakirana živila in druge potrebščine od ponedeljka do petka od 8.
do 15. ure in v četrtek od 16. do
18. ure.
SKUPAJ NA ROMANJA V
POSTU
Na 4. postno nedeljo ob 14.30
iz Grivč k sv. Antonu na Fužinah
(izhodišče pri kapelici v Grivčah).
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Stojana Rijavca ste namesto cvetja in sveč za cerkev v
Kamnjah darovali 340 evrov. Hvala svojcem in vsem darovalcem.
HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za
oddajo na škofijo darovali v Črničah
252 evrov v Kamnjah 200,40 evra.

Pred nami je:
• torek, 29. marca, skupno srečanje
obeh ŽPS;
• od 3. do 9. aprila Radijski misijon;
• petek, 8. aprila, gost Robert Friškovec
z družinami birmancev;
• 9. in 10. aprila velikonočna spoved v
Črničah;
• od 14. do 17. aprila sveto tridnevje in
velika noč, birmanska devetdnevnica;
• velikonočni ponedeljek, 18. aprila,
dekanijsko romanje družin v »Emavs«,
srečanje na Svetem Pavlu (popoldan);
• sobota v velikonočni osmini, 23.
aprila, birma v Črničah in Kamnjah;
• od 27. do 30. aprila župnijsko romanje
v Medžugorje;
• nedelja, 15. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Črničah;
• nedelja, 22. maja, praznik prvega
svetega obhajila v Kamnjah.

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.

