Bogoslužje:
ponedeljek, 5. 3.,
Hadrijan (Jadran),
mučenec

pol ure pred mašo križev pot

torek, 6. 3.,

VRTOVIN ob 18.30 križev pot
za † Alberta Kandusa,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Ušaj in Mohorčič,
p. n. Črniče 56

SKRILJE ob 18.30
za † Zdravka Rustja,
Skrilje 71c
veroučna maša,
18.10 otroci vodijo križev pot

ČRNIČE ob 9.00
po namenu
somaševanje, dekanijska
konferenca

KAMNJE ob 18.30 križev pot
v čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, Kamnje 17

RAVNE ob 17.00
po namenu, v zahvalo
V ČRNIČAH ADORACIJA od 20.00 do 21.00

Frančiška Rimska,
redovnica

VRTOVIN ob 8.00 križev pot
za †† Piatti,
Vrtovin 57

ČRNIČE ob 17.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 63

sobota, 10. 3.,

v Skriljah ni svete maše

ČRNIČE ob 17.30
za †† starše Ostrouška in
Ušaj, p. n. Črniče 78

Koleta (Nika),
redovnica

sreda, 7. 3.,
Felicita in Perpetua,
mučenki

četrtek, 8. 3.,
Janez od Boga,
redovni ustanovitelj

petek, 9. 3.,

40 mučencev
iz Armenije

nedelja, 11. 3.,
ČETTA POSTNA
NEDELJA,
Benedikt,
škof

tretja postna nedelja

GOJAČE ob 17.00
KAMNJE ob 18.30
za †† starše in brata Batagelj, za † Sonjo Ličen,
Kamnje 2a
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 7.30 20 minut pred mašo križev pot
za †† Gerželj, Vrtovin 2
ČRNIČE ob 9.00
za † Lidijo in vse †† Fišer, p. n. Črniče 41
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 20 minut pred mašo križev pot
za † Tineta Besednjaka, Potoče 43c
ob 14.30 križev pot na Ravnah
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Je tudi tvoje vera postala trgovina?

Menjalcem
je raztresel denar in
prevrnil mize,
prodajalcem
golobov pa
rekel: »Spravite proč vse
to in iz hiše
mojega Očeta
ne delajte
tržnice!« Njegovi učenci so
se spomnili,
da je pisano:
›Gorečnost
za tvojo hišo
me použiva.‹
Judje so mu
rekli: »Kakšno
znamenje
nam pokažeš,
da smeš tako
delati?« Jezus
jim je odgovoril in rekel:
»Podrite ta
tempelj in v
treh dneh ga
bom postavil.«
Jn 2,15–20

 Za konec
V TRGOVINI – Blondinka v trgovini vpraša prodajalca: »Prodajate kroglice proti moljem?« »Seveda.«
»100 kosov prosim!« »Kaj pa boste s 100 kroglicami proti moljem?« »Prehitro letijo, pa jih velikokrat zgrešim.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 4. postno nedeljo:
1. berilo:
2 Krn 36,14–23
2. berilo: Ef 2,4–10
evangelij: Jn 3,14–21

»Ali je jeza greh?« To vprašanje si morda večkrat zastavimo. Vidimo, da je bi Jezus tudi jezen. Apostol Pavel pravi v pismu:
»Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo« (Ef
4,26). Jeza je kakor plevel. Ne moreš preprečiti, da pride iz zemlje,
če so v njej njegove korenine. Greh pa je v tem, kaj z jezo naredimo, kako jo gojimo. Postni čas je sveti čas, ko Bog želi ozdravljati
naše korenine, tisto, kar se ne vidi. Vidi pa se po naših reakcijah.
Jezus je bil jezen, ko je videl, kaj se je dogajalo v templju. Kaj bi
Jezusi naredil danes, ko bi se soočil z našimi navadami? Stojnice,
ki so stale najprej pred vrati, počasi pa so prišle v sam tempelj so
podoba neke druge trgovine. Prodajalci so bili le odraz tega, kar se
je že dolgo dogajalo z vernostjo v Izraelu.
Koliko daj-dam je v naši veri danes. Koliko trgovine! Pomislimo na
pripravo na zakramente ali sploh na versko vzgojo. Trgovina je v
tem, da sem veren zato, da bom nekaj dobil. Pa ne gre za darilo ob
birmi. Gre za način, kako lahko vzgajamo že majhne otroke: Če boš
to naredil, ti bo Bog dal to. Če boš priden, bo Bog s tabo zadovoljen.
Pa ne le vzgoja otrok. Pomislimo, kako odrasli vzgajamo drug drugega. Koliko jev odnosih trgovine. Resno se v postu vprašaj, zakaj sploh
hodiš k maši. Hodiš morda predvsem zato, da ne bi bilo kaj narobe?
Hodiš morda za to, da boš opravičen. Hodiš iz strahu ali z ljubezni.
Kjer v veri zmanjka osnove: ljubezni do Boga in do človeka, tam
nastane trgovina. Tam se začnejo pojavljati nevidne stojnice. Počasi, počasi. Najprej pred vrati, nato v
sam tempelj.
V postu ti Bog želi prebuditi tisto
pravo jezo. Jezo, ki izruva korenine
globoko v nas. Korenine, zaradi katerih se med tednom tolikokrat jezimo. In ne vemo, da se jezimo, ker
je v nas še vraščena logika daj-dam.
Dovoli Jezusu, da letos podere nekaj stojnic v tvoji vernosti in naredi
spet prost prehod do tempeljskih
vrat.
župnik

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST
se začne v torek, 6. 3., ob 20. uri v
Šturjah v Marijinem domu. Starši se
prej oglasite po »napotnico«.
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
bo v Kamnjah v sredo, 7. 3., v Črničah
pa v ponedeljek, 12. 3., obakrat ob
20. uri.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v sredo v Skriljah ob 18.30.
Otroci in starši pridite, otroci vodite
križev pot ob
18.10.
Vabljeni k sodelovanju pri postni akciji, posvojitev na daljavo.
STREŽNIKI
Za srečanje in tekmovanje 17. marca
dopoldne v Vipavi nas je sedaj prijavljenih 16. Še se javite ta teden.
ZAKONCI
Srečanje tretje skupine v torek ob
19.30 v Kamnjah.
ANIMATORSKI VIKEND NA VOJSKEM
V petek gremo na duhovni birmanski
vikend za animatorje na Vojsko. Tam
bomo v snegu odkrivali lepoto in znanje. Kar nekaj se nas je nabralo, še se
lahko kdo pridruži tudi od drugih animatorjev. Začetek v petek ob 8.30.

DEKANIJSKA KONFERENCA
V sredo se duhovniki naše dekanije
zberemo na mesečni konferenci, ki bo
tokrat v Črničah. Somaševaje ob 9.
uri bo vodil g. škof Metod Pirih. Vabljeni k sveti maši.
MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO
Letos v postu molimo in se postimo
za našo slovensko domovino. Dnevi
so razdeljeni po župnijah. Naši dve
župniji sta tudi prevzeli dan: sobota,
17. marca. Vključili se bomo v mašo in
dnevno osebno molitev.
POSTNA AKCIJA ZA MLADE
»Resničnost je lepša«
Pridruži se postni zavezi mladih v naši
škofiji: 40 ur brez telefona. 40 dni. 1
ura na dan. Ena ura je malo časa, je
mala sprememba. A naredila bo veliko
razliko. Več na: kp.rkc.si/objava/postna-akcija-18
ZA ŽUPNIJSKO ROMANJE
po poteh sv. matere Terezije nas je
prijavljenih 21.
DAROVI ZA OLTAR V MALOVŠAH
Držina iz Malovš je darovala 500 in še
drugi darovalci ste prispevali 150, skupaj 650. Hvala lepa in se priporočamo
za pokritje ostalih stroškov.
Hvala tistim, ki ste pospravili prostor
nad zakristijo v Kamnjah in uredili arhiv.
V Skriljah smo se tudi odločili, da letos izpeljemo postavitev novega oltarja proti ljudstvu in ureditev tlaka v
prezbiteriju. Potrebno bo prostovoljno
delo in zbiranje namenskih darov. S
skupnimi močmi bomo uspeli.

SKUPINE SRCE OB SRCU
Srečanja so vsak 1.
torek v mesecu ob
20h v župnišču v
Šturjah.
Vodi: žpk Zoran Zornik, zoran.zornik@
rkc.si; 041-673-292
To je skupina za samopomoč in oporo ob ločitvi nudijo možnost podelitve
svoje stiske z ignacijansko, duhovno
metodo in s tem pot k okrevanju od
bolečine ločitve.
Vsak član prejema gradivo ob katerem premišljuje in moli ter si ob
tem oblikuje izhodišče za podelitev
osebne izkušnje po kateri Bog daje
moč in usmiljenje, ko si v malih skupinah iskreno med seboj zaupamo v
zavedanju, da nam tudi skozi izkušnje drugih govori Bog in nas utrjuje
v hoji za Njim, ko nosimo svoj križ
ločitve.
Skupine so odprte za vse z izkušnjo
ločitve, tudi če dolgoletna veza ni bila
zakonska ali če so sedaj v novi vezi.
Dobrodošli so vsi, ki so še v postopkih razveze, v prvih letih samskega
življenja, pa tudi, če je od razveze
minilo že precej let. Ne glede na to,
koliko časa je že minilo, bolečina, ki
je bila potlačena, ne zastara in stiska
ne mine.
SRCE - Skupnost Razvezanih v Cerkvi

POSTNI VEČERI
četrtek, 8. marca, Matjaž Črnivec, Srce
reformacije;
četrtek, 15. marca: p. Tomaž Mikuš DJ,
Zastonjskost in brezpogojnost odpuščanja;
četrtek, 22. marca, Goreči škof, dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku
in pogovor z režiserjem Davidom Sipošem.
Vsi večeri ob 20. uri v dvorani srednje
šole v Ajdovščini.
POSTNA PREDAVANJA V DORNBERKU
četrtek, 8. marca, p. Marjan Čuk: Kako
se pogovarja moški in kako ženska?
četrtek, 22. marca, dr. Andreja Poljanec:
Zakaj se bojimo sočutnega starševstva?
Vsi večeri ob 19.30 v kapeli župnijske
cerkve.
Pred nami je:

• sobota, 17. 3., srečanje strežnikov v Vipavi; romanje in prva sveta spoved za prvoobhajance;
molitev in post za domovino – dežuranje;
• nedelja, 18. 3., celodnevno češčenje in praznovanje sv. Jožefa v Kamnjah;
• 29. 3. veliki četrtek, začetek birmanske devetdnevnice;
• 1. 4. velikonočna nedelja, velikonočna osmina;
• torek, 3. 4., med devetdnevnico obisk Miha
Kramlija za starše;
• birma: v soboto, 7. 4., dopoldne v Črničah, popoldne Kamnjah;
• prvo sveto obhajilo: 6. maja v Črničah, 13.
maja v Kamnjah.

MOLITEV ZA RAJNEGA
V Trbovljah je umrl Darko Bratina (iz
Kamenj 11). Priporočamo ga v molitev. Pogreb bo verjetno v nedeljo,
kdor bi šel na pogreb, naj pokliče Zofijo na 031 755 164.

