Bogoslužje:
ponedeljek, 16. 3.,
Hilarij Oglejski,
škof

torek, 17. 3.,
Jedrt (Jerica),
devica

sreda, 18. 3.,
Ciril Jeruzalemski,
škof, cerkveni učitelj
TEDEN DRUŽINE

četrtek, 19. 3.,
Jožef,
mož Device Marije

+ petek, 20. 3.,
Klavdija,
mučenka

sobota, 21. 3.,
Hugolin,
eremit

nedelja, 22. 3.
PETA POSTNA,
TIHA NEDELJA,
Lea,
spokornica

četrta postna nedelja

KAMNJE ob 19.00 18.40 križev pot GOJAČE ob 19.00
za † Dušana Slejka,
za †† Krkoč in Stopar,
Potoče 2, 30. dan
p. n. Gojače 42
VRTOVIN ob 19.00 18.40 križev pot ČRNIČE ob 19.00 18.40 križev pot
za † Jožefa Breclja,
za † Danila Kosovela in
Vrtovin 66
njegove †† brate p. n.
Črniče 63a
SKRILJE ob 19.00 18.40 križev pot MALOVŠE ob 19.00
za †† Bajec,
za † Cvetko in †† starše
Skrilje 92
Gerljevič, p. n. Malovše
KAMNJE ob 19.00
za †† Jožeta in Marijo
Mužina, Vrtovin 17a
za †† Jožefa in Ivanko
Črmelj, Vrtovin 84
blagoslov očetov

ČRNIČE ob 18.00 18.10 križev pot
za † Venceslava in † sestro
redovnico Jožefo Cigoj,
p. n. Malovše 38
za vse očete v župniji
od 17.30 možnost za spoved

blagoslov očetov

VRTOVIN ob 19.00 18.40 križev pot RAVNE ob 19.00
za † Jožefa Šateja,
za † Julijano Bizjak,
Vrtovin 33, 8. dan
Ravne 10a
SKRILJE ob 8.00 7.40 križev pot
za †† Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

ČRNIČE ob 19.00 18.40 križev pot
za † Stanka Korona,
p. n. Črniče 4

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Rustja,
Potoče 33

CELODNEVNO ČEŠČENJE
V KAMNJAH

ČRNIČE ob 9.00
za † Jožefa Cigoja,
p. n. Malovše 36
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Jožico Zaharija,
Vrtovin 127a

od 9.30 velikonočna spoved
11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 mladi in veroučenci,
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč,
14.30–15.15 žene iz Skrilj in Vrtovina,
15.15 sklep češčenja

 Za konec
LASJE – Mož reče ženi: »Zelo so mi všeč tvoji dolgi lasje. Ne smeš jih ostriči brez mojega dovoljenja!«
»A si ti mene kaj vprašal, če smeš namesto las nositi plešo?«
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Bog,
ki je
bogat
v usmiljenju,
nas je zaradi velike
ljubezni, s katero
nas je vzljubil,
čeprav smo bili
zaradi prestopkov
mrtvi, skupaj s
Kristusom oživil
– po milosti ste
bili namreč rešeni – in z njim nas
je obudil in nas
posadil v nebesa
v Kristusu Jezusu,
da bi v prihajajočih vekih pokazal v
svoji dobrosrčnosti
do nas v Kristusu
Jezusu čezmerno
bogastvo svoje
milosti. Z milostjo
ste namreč odrešeni po veri, vendar
to ni iz vas, ampak
je Božji dar. Niste
odrešeni iz del, da
se ne bi kdo hvalil.
Njegova stvaritev
smo, ustvarjeni v
Kristusu Jezusu za
dobra dela; zanje
nas je Bog vnaprej
pripravil, da bi v
njih živeli.
Ef 2,4–10
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jer 31,31–34
2. berilo: Heb 5,7–9
evangelij: Jn 12,20–33

Kdo bo poskrbel?
Zgodba govori, da je neki kralj sklenil izbrati največjo
osebnost v svojem kraljestvu. Ljudje so izbirali: bogatega moža, sposobnega zdravnika, uglednega vaščana,
naprednega kmeta, spretnega trgovca … »Kdo je to?« je
vprašal kralj, ko so pred njega pripeljali sivolaso ženo.
»Si spoznal vse druge?« je vprašal kraljev svetovalec.
»To je mati. Če ne bi bilo nje, ne bi bilo gospodarstvenikov,
zdravnikov, modrecev, izumiteljev … Ona je bila njihova
prva učiteljica in vzgojiteljica. Toda njeni uspehi niso nikjer
zapisani, niso objavljeni med vsakdanjimi novicami. Mati
ni zbirala nobenih točk in pri delu ni tekmovala z drugimi.«
Množica je zaploskala. Kralj pa je pristopil in se ji priklonil.
V tem tednu bomo praznovali sv. Jožefa in obhajali teden družine. Trideset let skritega Jezusovega življenja v
Nazaretu. Toliko let skritega življenja sv. Jožefa in Marije.
Gotovo si večkrat pomislil, zakaj tako. Danes se piše in
govori predvsem o »zunanjih« rečeh, o dogodkih, znanih
ljudeh. V šoli, na delu veljajo »točke«. Povsod tekma in
skrb za ugled.
Mati je tista, ki že po naravi skrbi za to, kar je »notranje«, kar se največkrat ne vidi in ne šteje. Njeno skrito vsakdanje delo se pokaže šele pozneje. To je lepota
življenja. Po drugi strani gredo imena rodov in priimkov
naprej po očetih. Moško delo je največkrat vidnejše, laže
se šteje. In vendar se mi zdi, da imajo možje in očetje
težjo nalogo. On je tisti, ki poskrbi, da je varno. Oče ima
nalogo, da se odloči in sprejme
pomembne odločitve, tudi ko
ga je strah. Vloga očeta kaže
na to, da družina in življenje
ne teče kar samo od sebe.
Nihče drug ne bo poskrbel …
Oče kaže, v čem je vera: nekdo
je moral poskrbeti. Življenje ni in nikoli ne bo teklo samo po naravi. Tudi

ne bo teklo le po človeških iznajdbah.
»Z milostjo ste namreč odrešeni po
veri, vendar to ni iz vas, ampak je
Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se
ne bi kdo hvalil.« Vera presega naravo
in jo dviga v novo bivanje. Zato žena
ni prav nič ponižana, če priimek gre
naprej po možeh.
Bog je sv. Jožefa dal v preizkušnjo.
Ni mu vsega takoj razodel. Moral se je
boriti. Vsak fant se mora boriti. Moški
so bojevniki! Sveti Jožef se je odločil
in sprejel Marijo, čeprav Jezus ni bil
njegov telesni otrok. »Narediti otroka« še ni dovolj. Bog je svet ustvaril,
vendar zanj pozneje tudi poskrbi. S
tem je Bog pokazal, v čem je vloga
očeta. Veliko fantov in mož se danes
ustraši in se kar umikajo. Na zunaj se
delajo močne, v sebi pa so strahopetci. Sv. Jožefa so verjetno zasmehovali. Toda brez strahu je sledil klicu in
postal notranje močan.
Te notranje moči, ki je Božji dar,
želim vsem fantom in vsem možem.
Brez vas bodo, žal, drugi poskrbeli za
naravo, da bo zgolj narava, in bo tudi
nenaravno postalo naravno.
župnik
VEČERNE MAŠE
ob delavnikih bodo odslej
ob 19. uri.
TEDEN DRUŽINE

bljeni. Ob sklepu tedna na praznik Gospodovega oznanjenja pa bo blagoslov
mater.
Očetje veroučencev in tudi drugi očetje vabljeni na srečanje na predvečer
materinskega dne v torek, 24. marca, ob 20. uri v Kamnjah. Gost bo p.
Marjan Čuk.
PRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA, CELODNEVNO ČEŠČENJE V KAMNJAH
V četrtek praznujemo
sozavetnika župnije Kamnje. Vabljeni k sveti
maši ob 19. uri. Letos
bo sveto mašo daroval
g. Vid Premrl, ki je pred
25 leti eno leto soupravljal kamenjsko župnijo.
V nedeljo je za župnijo
Kamnje praznovanje sozavetnika župnije in dan celodnevnega češčenja.
Vzemimo si čas za molitev pred Najsvetejšim, letos ob krščanskem simbolu ribiške mreže. Pridite ob uri vaše
skupine, mlade družine lahko pridete
h kateri koli uri skupaj kot družina.
Mladi, veroučenci in drugi otroci posebej vabljeni, da si vzamete čas ob
12.30. Pri vsaki uri je voditelj, ki skrbi
za ubrano molitev in tudi za trenutke
tišine.
Spored češčenja kot običajno:
11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 mladi in veroučenci,
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč,
14.30–15.15 žene iz Skrilj in Vrtovina,
15.15 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.

V četrtek začenjamo obhajati teden
družine.
Domov
si lahko odnesete
zgibanko »Ljubezen je naše poslanstvo« s kratko mislijo s sinode o
družini za vsak dan.

VELIKONOČNA SPOVED
V župniji Kamnje je v nedeljo tudi velikonočna spoved. Od 9.30 dalje bo
spovedoval brat kapucin iz Križa.

BLAGOSLOV OČETOV
Na praznik sv. Jožefa bomo pri sveti
maši imeli blagoslov očetov. Lepo va-

BIRMANCI - KRIŽEV POT
Med tednom se lahko pridružite pred
sveto mašo tudi v Črničah. V nedeljo

vabljeni, da pridete v Črničah k maši predlaga, opozarja, poskrbi … (imena
20 minut prej, birmanci bodo pripravili članov gospodarskega sveta bodo objavljena v naslednjih oznanilih).
kratek zaigran križev pot ob 9.40.
MLADINSKO SREČANJE
v petek ob 20. uri v Kamnjah. V petek, 27. 3., gremo na Col na srečanje z
mladimi in križev pot.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
V Črničah se dobimo v soboto ob 20.
uri v učilnici.
DEKANIJSKI POSTNI VEČERI
v četrtek bo tretji postni večer, mag.
Božo Rustja: Svoboda govora in
nestrpnost v medijih – v svetu in
pri nas. V dvorani srednje šole V. Pilona v Ajdovščini ob 20. uri. Vabi Klub
krščanskih izobražencev Ajdovščina.

ŽPS Črničah:
Vesna Ušaj, Črniče
Damjan Brankovič, Črniče
Nina Valič, Črniče, mladi
Marina Ušaj, Črniče
Katarina Kosovel, Črniče
Marinka Vidmar, Ravne
Danijel Remec, Ravne
Andreja Slejko, Ravne, mladi
Mei Podgornik, Malovše
Klara Cigoj, Malovše, mladi
Zoran Podgornik, Malovše, ŽGS
Marjetka Bovcon, Gojače
Simon Krkoč, Gojače
Anja Ličen, Gojače, mladi
Tanja Pišot, Gojače, katehistinje
Minka Cigoj, Malovše, katehistinje
Anej Valič, Črniče, mežnarji
Nela Remec,Črniče, bralci
Jernej Štrancar, Gojače, pevski zbori
David Ipavec, Gojače, pevski zbor
Julijana Bric, Malovše, Karitas

MOJ OČKA
Mladi in otroci iz Velikih Žabelj, Šmarij,
Gaberij in Planine vabijo na prireditev
»Moj očka« v dvorani prve slovenske
vlade Ajdovščina v soboto, 21. 3., ob
18.00 ali v nedeljo, 22. 3., ob 17.00.
Brezplačne vstopnice si lahko zagotoŽPS v Kamnjah:
vite na tel. št. 030 652 220 (po 17.00), v
kiosku nasproti pekarne Kukaj ali pred Andraž Rijavec, Kamnje, mladi
Vida Vodopivec, Kamnje
prireditvijo pred vhodom v dvorano.
Mitja Kompara, Kamnje
Matic Ferjančič, Vrtovin, mladi
RADIJSKI MISIJON
Janez Capuder, Vrtovin, ŽGS
se začne prihodnjo nedeljo.
Mavricija Ferjančič, 29a, Vrtovin
ŽUPNIJSKI PASTORALI SVET
Sonja Lozar, Vrtovin
Hvala vsem, ki ste izbirali, in vsem, ki Metka Lisjak, Potoče, mladi
ste sprejeli članstvo v ŽPS. Hvala čla- Sebastjan Curk, Potoče
nom gospodarskega sveta, ki ste pri- Zvonka Črmelj, Potoče
pravljeni nadaljevati svoje poslanstvo. Alen Novinc, Skrilje, mladi
Na podlagi zbranih glasov, zastopano- Marjan Rustja, Skrilje
sti mož, žena in mladih, zastopanosti Andreja Winkler, Skrilje
po naseljih in predstavnikov sodelav- Miha Rijavec, mežnarji
cev smo sestavili ŽPS za naslednjih Klavdija Petrovčič, katehistinje
pet let. Če kateri izmed članov vmes Stanko Rovtar, Karitas
preneha sodelovati, ga nadomesti na- Nevenka Lozar, pevski zbori
slednji po številu zbranih glasov. Še Klemen Lozar, pevski zbori
enkrat poudarjam, da ste sodelavci Martin Rustja, Kamnje je bil izvoljen
tudi drugi, ne le člani ŽPS. Vsak je po- po številu glasov in je po sklepu ŽPS
klican, da z dobrim namenom pristopi, pridružen ŽGS.

