Bogoslužje:
ponedeljek, 28. 3.,

KAMNJE ob 19.00

torek, 29. 3.,

VRTOVIN ob 19.00

sreda, 30. 3.,

GOJAČE ob 19.00
v Črničah ob 19.00 molitvena skupina
za †† Lenarta Čermelja, Gojače 36

četrtek 31. 3.,

KAMNJE ob 19.00 od 18.30 možnost za spoved, po maši češčenje

+prvi petek, 1. 4.,
Agapa in Irena,
mučenki

ČRNIČE ob 19.00

prva sobota, 2. 4.,

SKRILJE ob 8.00

PETA POSTNA,
TIHA NEDELJA,
3. 4.,

SKRILJE ob 7.30

Milada,
devica

za †† starše Možina in Črmelj, Potoče 24
po maši češčenje in možnost za spoved
za † Nevenko Copič Vrtovin 127a

Bertold,
redovnik

Amadej Savojski,
vojvoda
Gvido, opat

četrta
četr
ta pos
ostn
tna
a ne
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delj
lja
a
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Sem mar jaz varuh svojega brata?

za †† Lozar in Čermelj Vrtovin 98

Frančišek Paolski,
puščavnik

od 18.30 možnost za spoved, po maši češčenje

za †† Persič, Črniče 63a
od 7.40 možnost za spoved, po maši češčenje

za † Antonijo ob 20. obl. smrti in vse †† Rovtar, Skrilje 24

za † Jožeta Bizjaka, Skrilje 31, 30. dan

ČRNIČE ob 9.00

Rihard,
škof

za † Silvo Vižintin, p. n. Malovše 30

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

ob 14.30 romanje – križev pot k sv. Ahacu iz Budanj
v Šempetru:
za †† Darota in Nadjo Fišer, Črniče

»Vzradostiti
in poveseliti
pa se je
bilo treba, ker
je bil ta,
tvoj brat,
mrtev in
je ožível,
ker je bil
izgubljen
in je
najden.«
Lk 15,32

 Za

ko nec

VAMPIRKA: Miha pravi svoji materi: »Mislim, da je naša nova učiteljica vampirka!«
»Kako ti pride to na pamet?« »Danes mi je rekla, naj si temeljito umijem vrat!«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo

Iz 43,16–21
Flp 3,8–14
Jn 8,1–11

»In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil« (Lk
15,20). Evangelij nam s temi besedami vnese v srce priliko,
ki izraža držo očeta, ko vidi vračanje svojega sina. Ganjen do
globine ne čaka, da pride v hišo, ampak preseneti in mu steče
naproti. Sin, ki je pričakovan in zaželen. Oče, ki je ganjen, ko
ga vidi, da se vrača.
A to ni bil edini trenutek, ko je Oče tekel. Njegovo veselje
bi bilo nepopolno brez navzočnosti drugega sina. Zato gre
ven in stopi tudi k njemu, da bi ga povabil, naj se udeleži
praznovanja. A zdi se, da starejšemu sinu niso všeč zabave
ob dobrodošlici. Ne prenese očetovega veselja in ne prizna
vrnitve svojega brata: »ta tvoj sin«, pravi. Zanj njegov brat
ostaja izgubljen, saj ga je že izgubil v svojem srcu.
V svoji nezmožnosti, da bi se udeležil praznovanja, ne le da
ne prizna svojega brata, ampak tudi ne prizna svojega očeta.
Raje ima osirotelost kot bratstvo, izoliranost kot srečanje, zagrenjenost kot praznovanje. Nima le težav z razumevanjem
in odpuščanjem bratu, niti mu ne uspe sprejeti očeta, ki je
zmožen odpustiti, pripravljen čakati in bdeti, da ne bi nihče
ostal izključen, skratka očeta, ki je zmožen čutiti usmiljenje.
Na pragu tiste hiše se zdi, da se kaže skrivnost naše
človeškosti: na
eni strani imamo
zabavo ob sinovi
vrnitvi, na drugi
strani pa določen
občutek izdajstva
in ogorčenosti
nad praznovanjem njegove vrnitve.

Na eni strani gostoljubnost do tistega, ki je izkusil bedo in bolečino, ki
je prišel celo do tega, da je smrdel in
se hotel hraniti s tistim, kar so jedli prašiči; na drugi strani pa jeza in
bes, ker se je dalo prostor nekomu,
ki ga ni bil vreden in si ni zaslužil
takšnega objema.

SREČANJE ŽPS
V torek ob 20. uri bo v dvorani v
Kamnjah skupno srečanje obeh
ŽPS. Čeprav si v tem času teže
vzamete čas, pridite, da se bomo
pogovorili o sinodalni temi – skupni hoji in sodelovanju obeh župnij.

PRVI ZAKRAMENT SPRAVE,
BIRMANCI
Potem ko smo morali odpovedati romanje prvoobhajancev, bodo imeli
prvo sveto spoved
v tem tednu v župniji. Skritim prijateljem in vsem jih
še posebej priporočamo v molitev. Tudi birmanci se pripravljajo
in jih priporočamo njihovim skritim prijateljem v molitev, še poseZdi se, da še naprej odmeva tisto
bej njihove starše.
bratomorno vprašanje: Sem mar jaz
varuh svojega brata? (prim. 1 Mz 4,9).
RADIJSKI MISIJON
Papež Frančišek, Marko, 31.3. 2019 Radijski misijon se začne v nedeljo. Letos s temo: HODIMO SKUPAJ. Sodelovali bodo nadškof Alojzij Cvikl, s. Rebeka Kenda, škof
PRVI PETEK IN SOBOTA
Andrej Saje, br. Miran Špelič, ToŠe posebej vabim k češčenju in zamaž Kete, Slavko Rebec in škof
kramentom. Po pogovoru na sreMaksimilijan Matjaž.
čanju ŽPS bomo temu dali še večji
pomen in v tednu ob prvem petku
POMOČ ŽRTVAM VOJNE
imeli kratko češčenje po vsaki sveV cerkvi so položniti maši, ko ne bo drugih ovir. Vzece za finančno pomoč
mimo si čas za adoracijo, tiho in
prek Karitas, v centru
skupno molitev.
Karitas v Ajdovščini se
zbirajo trajno zapaBOLNIKE IN STAREJŠE
kirana živila in druge
obiskujem pred veliko nočjo ta pepotrebščine od ponedeljka do pettek v Črničah in v soboto v Kamnka od 8. do 15. ure in v četrtek od
jah. Po dogovoru tudi še naslednje
16. do 18. ure.
dni pred veliko nočjo.
Napetost med nami in v nas
Tako se ponovno pojavi napetost, ki
se živi med našimi ljudmi in v naših
skupnostih, celo znotraj nas samih.
Napetost, ki nas, začenši s Kajnom
in Abelom, naseljuje in ki smo ji
poklicani pogledati v obraz. Kdo ima
pravico, da ostane med nami, da
ima mesto za našo mizo in pri naših
srečanjih, v naših skrbeh in zaskrbljenostih, na naših trgih in v mestih?

SKUPAJ NA ROMANJA V POSTU
Danes,
na
4.
postno nedeljo,
ob 14.30 iz Grivč
k sv. Antonu na
Fužinah (izhodišče pri kapelici v Grivčah). Na 5.
postno nedeljo iz Budanj k sv.
Ahacu (izhodišče v Žgavski vasi).

način življenja in delovanja Cerkve,
ki tako uresničuje občestvo kot svoje
bistvo, tj. skupaj potuje in se zbira v
skupnosti. Sinodalnost pomeni način,
kako se sinoda uresničuje v življenju
Cerkve.

Kakšne o novosti?
Sinoda o sinodalnosti prinaša kar
nekaj novosti. Prva je ta, da bo sinoda
potekala tri leta (2021–2023), in sicer
v
treh stopnjah: na ravni posameznih
HVALA
škofij, na kontinentalni ravni in nazadnje
za vaše darove. V nedeljo ste
na ravni celotne Cerkve.

za župnijo darovali v Črničah
201,75 evra, v Kamnjah Posebna novost je, da
gre za prvo sinodo, ki
283,90 evra.

ne bo od začetka do
konca potekala v Rimu,
Pred nami je:
ampak na različnih
• od 3. do 9. aprila Radijski misijon;
koncih sveta, sklenilo
• petek, 8. aprila, gost Robert
pa se jo bo v Rimu. Gre
Friškovec z družinami birmancev;
• 9. in 10. aprila velikonočna spoved za korak k decentralizaciji.

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.

Kaj je sinoda? Kaj pomeni
sinodalna pot, sinodalnost?
Kaj je sinodalnost? Sinodalnost
pomeni način delovanja. Geslo
sinode, ki se začenja, je Za sinodalno
Cerkev: občestvo, sodelovanje,
poslanstvo. Sinodalnost pomeni

Pomembna novost je tudi, da se želi z
začetkom sinodalne poti v posamezni
škofiji posebej prisluhniti tamkajšnjim
vernikom, da sinoda torej ne bo le
zborovanje škofov, ampak pot celotne
Cerkve. Da pa se bo to uresničilo,
je potrebno, da tudi po škofijah to
ne bo delo zaprte skupine škofijskih
sodelavcev, ampak da se prisluhne
zares vsakomur. Škofijsko fazo se bo
sklenilo s posebnim predsinodalnim
srečanjem in oblikovanjem prispevka,
ki se ga bo posredovalo v Rim.
Da bo sinoda, ki jo začenjamo, obrodila
resnično bogate sadove, je potrebno,
ne le da vse to podpremo z molitvijo,
ampak da tudi sami pristopimo in
dodamo svoj del, saj smo tudi mi del
Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti,
nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo,
da bomo naprošeni ali povabljeni,
ampak stopimo sami naproti.

