Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 3.,
Jožef,
Jezusov rednik

torek, 20. 3.,
Klavdija,
mučenka

sreda, 21. 3.,
Hugolin, eremit

četrtek, 22. 3.,

od 17.30 možnost za spoved
VRTOVIN ob 8.00 križev pot
za † Jožeta Kandusa,
Vrtovin 57

SKRILJE ob 18.30
za †† starše Pahor,
Skrilje 53
od 1800 možnost za spoved
V Kamnjah ni svete maše

Lea,
spokornica

18. marca 2018

ČRNIČE ob 18.00
za †† Stanka Korona,
p. n. Črniče 4
v čast Svetemu Duhu za
družine birmancev
MALOVŠE ob 17.00
za †† Radico in Jožefa Cigoja,
p. n. Malovše 36
ČRNIČE ob 18.00
za †† Franca Persiča,
p. n. Črniče 63
v zahvalo nebeški Materi za
prošnjo in varstvo otrok
veroučna maša, materinski dan
ADORACIJA od 20.00 do 21.00

petek, 23. 3.,
Rebeka Ar-Rayès,
redovnica

sobota, 24. 3.,
Gospodovo oznanjenje

nedelja, 25. 3.,
ŠESTA POSTNA,
CVETNA
NEDELJA,
Rebeka,
svetopisemska žena

peta postna, tiha nedelja

KAMNJE ob 19.00
ČRNIČE ob 17.30
za †† Jožefa in Marijo Mužina, za vse †† Cigoj,
Vrtovin 16a
p. n. Črniče 91
za zdravje, Skrilje 50

VRTOVIN ob 18.30 križev pot
za † Jožefa Breclja,
Vrtovin 66
od 1800 možnost za spoved
KAMNJE ob 18.30
za †† duhovnika Ivana in
Rafka Vodeba, Kamnje 33

ČRNIČE ob 17.30
za Lidijo, Lada in Katko Cigoj,
p. namenu Kanada
ČRNIČE ob 17.30
za vse †† Volčič,
p. n. Črniče 70a

spoved od 16.00 do 17.30
KAMNJE ob 7.30
za †† starše Rustja in Prosen, Potoče 33
ČRNIČE ob 9.00
za †† Dorico in Venceslava Cigoja, p. n. Tevče
za župnijo procesija z zelenjem
KAMNJE ob 10.15
za † Dušana Lozarja, Vrtoviin 25a

št. 11/18

Dati življenje

Jezus jima
je odgovoril:
»Prišla je
ura, da se Sin
človekov poveliča. Resnično, resnično,
povem vam:
Če pšenično
zrno ne pade
v zemljo in ne
umre, ostane
samo; če pa
umre, obrodi
obilo sadu.
Kdor ljubi svoje življenje,
ga bo izgubil; kdor pa
sovraži svoje
življenje na
tem svetu, ga
bo ohranil za
večno življenje.
Jn 12,23–25

procesija z zelenjem

ČRNIČE
15.00–16.00 spoved za birmance in starše ter druge

 Za konec
OGRAJA – Sredi temne noči se dva pijančka vračata proti domu in zaideta na železniško progo. »Te stopnice
bi pa lahko postavili bolj skupaj!« se pritožuje prvi. Drugi pa pravi: »Še slabše pa je to, da je ograja tako nizka!«
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 naslednjo nedeljo:
1. berilo: Iz 50,4–7
2. berilo: Flp 2,6–11
evangelij:
Mr 14,1–15,47

Gotovo je ena od najtežjih Jezusovih besed prav: »Kdor ljubi
svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na
tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.« Na drugem mestu
pravi celo »Kdor ne sovraži svojega življenja ...«
Toda prav tiha nedelja pred veliko nočjo nam odpira čudovito
možnost. Možnost, da iz vseh naših »blokad«, strahov, zaskrbljenosti naredimo oltar. Vse to je možno darovati. Vendar pozor! Ne
moreš darovati z lastno voljo in z lastno močjo. Bog je, ki nas
spreminja v dar. Veliko noč praznujemo prav zato, ker je z njo
naše umiranje postalo nekaj novega. Moje in tvoje umiranje je
postalo pot. Pa ne le tisto zadnje umiranje na koncu zemeljskega
življenja. Že danes je na tvoji poti lahko veliko umiranj.
»Kdor ljubi svoje življenje,« z Jezusovim pogledom pomeni, kdor
hoče zadržati svoje življenje, ga ne izpustiti. Slovenski jezik ima
za to na razpolago le eno besedo za življenje. Jezus tu uporabi
besedo »psihé«. To je življenje »iz naše moči«. Kdor hoče zadržati
to ga bo izgubil. Resnično življenje pa je v evangelijih zapisno kot
»zoé«. To pa je življenje »z drugim«. Šele na oni strani ga bomo
v polnosti živeli.
Toda zakaj ne bi vsakdanjih skrbi in mnogih stisk uporabili, da iz
njih naredimo oltar? Zakaj bi čakali, da pridemo onostran zagrinjala? To zagrinjalo v templju med tem in onim življenjem se je
namreč že pretrgalo.
Zato vsako leto za nekaj časa simbolično zakrijemo križe, da bi se spomnili: resnično življenje nam je še zakrito, vendar je že tu. In zakrit križ ti govori: dve
možnosti imaš. Ali boš poskušal krčevito
zadrževati to življenje, se ga oklepati?
Ali se boš začel učiti, kako ga lahko vsak
dan v malem daruješ. In ko bo prišla velika daritev, se ne boš bal. Zakaj? Ker ne
boš več sam.
župnik

ne. Tokrat ne bo kuhane večerje in prijav
RADIJSKI MISIJON
za število, zato lahko
Od danes nova priložnost,
prinesete s seboj kaj
vabljeni
k
spremljanju.
za narezat za skupno
Uporabite posnetke, če ne morete slediti
mizo (lahko tudi nekaj
čez dan. Vsak dan bo osrednji nagovor
kruha za rezervo, da
ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob
ne bomo delali zalog).
20. uri. Od ponedeljka do petka bodo ob
8. uri Svetovalnice na misijonsko temo
VEROUK – SPOVED IN FILM
dneva. Sklep v soboto ob 9. uri.
Ta teden je spoved za otroke in film, kot
Pon., 19. 3.: dr. Vili Lovše, Moški in duhovnost
običajno. Poskrbite, da pridejo vsi otroTor., 20. 3.: p. Branko Cestnik, Kristjani v
ci in opravijo dobro spoved. Birmanci
družbi
imate spoved posebej v nedeljo (v ČrSre., 21. 3:Robert Friškovec, Vsakomur se
ničah) in na veliki ponedeljek (v Kalahko zalomi
mnjah), kot smo dogovorjeni.
Čet., 22. 3.: br. Jože Smukavec, Priprava na
Ostali pridite med tednom k eni od mospokorno bogoslužje
žnosti:
Pet., 23. 3.: msgr. Miro Šlibar, Bolniki so del
v ponedeljek v Kamnjah od 15.30 natelesa Cerkve
prej spoved, ob 16.00 začne film za višje
Sob., 24. 3.: p. Marjan Čuden, Materinstvo in
razrede do 18.00;
duhovnost
v torek v Kamnjah od 16.00 do 16.30
spoved, ob 16.30 film za nižje razrede
TEDEN DRUŽINE
do 17.30;
Letos je od 19. do 25. v sredo v Črničah od 15.00 do 15.30
marca v središču po- spoved, ob 15.30 film za višje razrede
zornosti zakon. Danes do 17.30;
je zelo napaden in priča v četrtek v Črničah od 16.00 do 16.30
smo epidemiji. Po stati- spoved, ob 16.30 film za nižje razrede
stikah pri nas že vsak tretji zakon raz- do 17.30.
pade. Danes so vam pari iz župnije dali Film za višje razrede: Resnična zgodba o
spodbude. Delite jih naprej tudi dru- Bakhiti, drugi del.
gim. Predlagamo vam nekaj korakov
za vsak dan. Kratki odlomki pa poka- SREČANJE ZA BIRMANCE
žejo, kaj sploh pomeni, da je zakon za- V torek je v Črničah srečanje za birkrament. Tudi neporočeni lahko vzamete mance s prodekanom g. Lojzetom
spodbude zase in za druge.
Furlanom iz Vipave. Ob 18. uri sveta
maša z nagovorom, po maši srečanje z
SVETI JOŽEF IN VEČER ZA MOŽAKARJE birmanci kar v cerkvi.
V ponedeljek je slovesni praznik svetega Jožefa. Sveta maša ob 17.30 v VEROUČNA MAŠA IN MATERINSKI DAN
Črničah in ob 19.00 v ta teden v četrtek v Črničah, ob 18.
Kamnjah. V Kamnjah uri, vabljeni otroci in starši. S pesmijo
bo med nami br. Jožko in molitvijo se bomo spomnili še posebej
Smukavec. Lepo va- mam ob materinskem dnevu.
bljeni.
Po maši srečanje za vse ŽUPNIJSKI SVET
može, očete, sinove. v Črničah se dobi v četrtek po maši v
Tema večera z bratom učilnici do 20. ure.
Jožkom: Varuh druži-

VELIKONOČNA SPOVED V ČRNIČAH
V Črničah v soboto od 16.00 do 17.00
in v nedeljo od 15.00 naprej, dokler
bo potreba. Obakrat bo spovedoval g.
Joško Tomažič. V nedeljo je spoved
pred birmo in prve pol ure pomagava
tudi z g. Lestanom.

ko romanje in odkrivanje duhovne poti
sv. matere Terezije. Program je na spletni
strani.

MOŽNOST ZA SPOVED
bo v tem tednu pred sveto mašo v ponedeljek, sredo in petek.
Možnost tudi v Šturjah. V petek je
spovedni dan ob radijskem misijonu. V
Križu bo možnost v petek, 23. 3., ves
dan, od 8. do 19. ure. Spovedovanje
v Logu pa bo na veliko sredo, 28. 3.,
dopoldne in popoldne.

P O S T NI V E Č E R I
četrtek, 22. marca:
Goreči škof, dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku in pogovor z režiserjem
Davidom Sipošem ob 20. uri v dvorani srednje šole v Ajdovščini.
dr. Andreja Poljanec: Zakaj se bojimo sočutnega starševstva? v Dornberku v kapeli pod cerkvijo ob 19.30

MLADI
Tudi ta petek se ob 20. uri dobimo v
Kamnjah.
GOSPODOVO OZNANJENJE
Liturgično praznovanje je letos v soboto, vabljeni k sveti maši in filmu.
FILMSKI VEČER
Tudi v soboto vabljeni na filmski večer, pripravo pred velikim tednom.
Znova si bomo ogledali film Pasijon
Mela Gibsona o Kristusovi veliki noči,
ob 19. uri v učilnici.
CVETNA NEDELJA
Tudi letos naprošeni, da poskrbite za
oljčne vejice, ki bodo na razpolago še
drugim. Zberemo se kot običajno pred
trgovino ob 9.00 in pri kapelici ob
10.15.
ZA
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Od cvetne nedelje do
velike noči pobiramo
akontacije 80 €. Sedaj nas je zbranih 30.
Poskusimo še čim bolj
zapolniti avtobus. Čaka
nas res lepo in globo-

HVALA
vsem ki ste poskrbeli za izdelavo dvanajstih novih stolov za prezbiterij v Kamnjah.

MOLITEV ZA MISIJON

Moj Bog, verujem vate,
molim te,
upam vate
in te ljubim nadvse.
Pridi, Sveti Duh!
Razsvêtli moj razum,
razvnemi mi srce
in utrdi voljo, da bom
deležen milosti misijona.
AMEN
Ta kratka molitev nas bo v treh župnijah osebno in pri bogoslužju povezovala
pripravi na misijon čez eno leto.

