Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 3.,
Doroteja,
devica in mučenka

KAMNJE ob 18.30
za † Marijo Batagelj,
Kamnje 4

pol ure pred mašo križev pot

torek, 13. 3.,
Kristina,
devica in mučenka

sreda, 14. 3.,
Matilda,
kraljica

četrtek, 15. 3.,
Klemen Marija Dvoržak,
redovnik

petek, 16. 3.,
Hilarij in Tacijan,
mučenca

VRTOVIN ob 18.30 križev pot
za † Armina Črnigoja,
Vrtovin 37
SKRILJE ob 18.30
za †† stare starše Jožefa in
Jožefo Valič, Skrilje 2

sobota, 17. 3.,
Patrik,
škof in misijonar

ČRNIČE ob 17.30
za †† Lidijo in Lada Cigoja,
p. n. Kanada
MALOVŠE ob 17.00
za †† Antona in Hermino
Mladovan, p. n. Malovše 31
RAVNE ob 17.00
po namenu

KAMNJE ob 18.30 križev pot
za †† Vodopivec,
Kamnje 3a

V ČRNIČAH ADORACIJA od 20.00 do 21.00

VRTOVIN ob 18.30 križev pot
za †† starše in stare starše,
Vrtovin 32

ČRNIČE ob 17.30
za † Bogdana Žigona,
30. dan

veroučna maša

četrta postna nedelja

GOJAČE ob 17.00
za †† Stanka in Niko Rebek,
p. n. Gojače 36

24-urno dekanijsko češčenje

v Šturjah

SKRILJE ob 8.00 križev pot
za †† Jožefa Rustja,
Skrilje 72

ČRNIČE ob 17.30
za †† Jožefa in Valerijo Lozar,
Kamnje 10a

nedelja, 18. 3.,
PETA POSTNA,
TIHA
NEDELJA,
papeška, spomin
izvolitve
Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj,

KAMNJE ob 7.30
za † Branka Rupnika, Potoče 17

začetek tedna družine

KAMNJE ob 10.30
za † Jožefa Kompara, Kamnje 17

ČRNIČE ob 9.00
za † Janka Persiča, p. n. Gojače 5
za župnijo
v KAMNJAH celodnevno češčenje:
od 9.30 spovedovanje
ob 10.00 otroci in birmanci: križev pot

11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 tiho češčenje – prostovoljci
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.

• Na sv. Jožefa maše v Črničah 17.30, V Kamnjah 19.00,
gost br. Jože Smukavec, po maši srečanje za možakarje.

 Za konec
DOPUST – V živalskem vrtu pogine opica. Tajnica obvesti šefa: »Se opravičujem, ker vas motim na dopustu.
Poginila nam je opica. Kupimo novo ali počakamo, da se vrnete z dopusta?«
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Kam imaš uprt pogled?

Tisti čas je
rekel Jezus
Nikodemu:
»Kakor je
Mojzes povzdignil kačo v
puščavi, tako
mora biti povzdignjen Sin
človekov, da
bi vsak, kdor
veruje, imel v
njem večno življenje. Bog je
namreč svet
tako ljubil, da
je dal svojega
edinorojenega
Sina, da bi se
nihče, kdor
vanj veruje,
ne pogúbil,
ampak bi imel
večno življenje. Bog namreč svojega
Sina ni poslal
na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se
svet po njem
rešil.«
Jn 3,14–17

Odlomki Božje besede
na 5. postno nedeljo:
1. berilo: Jer 31,31–34
2. berilo: Heb 5,7–9
evangelij: Jn 12,20–33

Slavni kipar Michelangelo je klesal veliko kamnito gmoto. Nekdo
je prišel mimo, ga vpraša, kaj dela. »Iščem angela v tem kosu kamna!« In res je iz brezobličnega kamna izklesal čudovit kip angela.
Kam imaš uprt pogled? Kaj iščeš? To so temeljna vprašanja danes. V času posta nam Bog daje priložnost, da bi obrnili pogled od
vsakdanjih ran.
Nikodem je Jezusu v pogovoru dejal »mi vemo«. Jezus pa mu
pove, da je treba dvigniti pogled. Razumeti pomeni videti. Kolikokrat ne razumemo, zakaj se nam v življenju dogajajo hude stvari.
Koliko ljudi ob nekaterih dogodkih začne dvomiti.
V filmu Koliba, ki ga bomo gledali v soboto, me vedno znova zelo
nagovori prizor na jezeru. Mož se potaplja, dokler je zazrt v čoln,
vodo, kri. Jezus mu pove, da je zazrt v svoje rane. Ko se odloči in
začne gledati vanj, zmore hoditi z njim po gladini.
»Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno
življenje.« Izraelce je zagrabila panika, ko so kače s svojimi piki
sejale smrt. Pogled na bronasto kačo jih je rešil smrti. Dokler so
bili zazrti v kače, je smrti imela prosto pot. Ko so pogled dvignili, je
smrt izgubila moč.
Kam gledaš, ko nas sedanji časi burno premetavajo med valovi?
Boš gledal v samega sebe in v težave, ki se ti vrstijo? Boš gledal v
zlo in v temo tam spodaj? Za vero ni dovolj razmišljati sam v sebi. Za
živo vero je potrebno gledati. Poišči, kje danes stoji bronasta kača.
Ko gledaš na življenje skozi svoje rane, ne vidiš pravilno. Zato je
Kristus sprejel križ in bil nanj povzdignjen, da bi iz naših ran napravil drugačen pogled. Bog ti želi pokazati
veliko več v tvojem življenju, kot si misliš. Toda dokler boš zazrt v svoje rane,
se boš še naprej potapljal. Pred tabo je
prostrano življenje, zakaj bo gledal v ta
majhen košček. Postani zares veren, to
pomeni, hodi za Jezusom Kristusom skupaj z drugimi. in videl boš, kar se v tvojem življenju sicer ne vidi.
župnik

vedno znova zelo nagovori. Zgodba o
družini, ki jo doleti nesreča, trpljenje
nedolžnega otroka, spraševanje staršev.
Vprašanje, zakaj Bog dopušča in druge
teme kot dobra priprava na veliko noč.

STARŠI BIRMANCEV
Srečanje v Črničah, v ponedeljek, 12.
24-URNA MREŽA MOLITVE ZA DOMOVINO
3., ob 20. uri.
Povabite svoje domače, prijatelje in
znance, da se v petek, 16. marca, in
VEROUČNA MAŠA
soboto, 17. marca, povežemo v mrežo
ta teden v petek v Vrtovinu. Vabljeni »Z ljubeznijo za našo domovino«.
starši in otroci.
Prične se v petek s sveto mašo ob 18.30
Verouk je ta teden še reden, naslednji in sklene v soboto ob 18.30 prav tako s
teden bo film in spoved.
sveto mašo. V cerkvi Šturjah bo neprekinjena 24-urna molitev pred Najsvetejšim. Dekanijski svet je izžrebal ure.
MLADI
V petek ob 20. uri je v Kamnjah redno Molitvene skupine, dogovorite se in spomladinsko srečanje; pridi in povabi še ročite, da vas bo vsaj nekaj dežuralo.
koga, ob Frideriku Baragi se pripravlja- petek, 19.00 – Podraga
petek, 20.00 – Slap
mo na poletni oratorij.
petek, 21.00 – Planina
SREČANJE STREŽNIKOV V VIPAVI
Pohvala, da se vas je kar 21 prijavilo za
ekipe v Vipavi. Še kdo se lahko pridruži.
Gremo v soboto, začetek ob 9. uri na
gimnaziji s kvizom, sledijo športna tekmovanja. Sklep pri župnijski cerkvi v Vipavi z mašo ob 14. uri in razglasitvijo
rezultatov. Odhod nazaj okr. 14.45. S
prvoobhajanci gremo že
po 12. uri na pico in naprej na Sveto Goro. Starši, dogovorite se za prevoze.
ROMANJE IN PRVA SPOVED
V soboto ob 14. uri se prvoobhajanci in
starši dobimo na Prevalu, od koder bomo
peš poromali na Sveto Goro; priprava in
spoved v baziliki. Patri frančiškani bodo
na voljo tudi za spoved staršev.

petek, 22.00 – Šmarje
petek, 23.00 – Col
petek, 24.00 – Črniče
sobota, 01.00 – Vipavski Križ
sobota, 02.00 – Šturje
sobota, 03.00 – Vipava
sobota, 04.00 – Budanje
sobota, 05.00 – Kamnje
sobota, 06.00 – Lokavec
sobota, 07.00 – Podnanos in Lozice
sobota, 08.00 – Velike Žablje
sobota, 09.00 – Stomaž
sobota, 10.00 – Otlica
sobota, 11.00 – Goče
sobota, 12.00 – Ajdovščina in Ustje
sobota, 13.00 – Batuje
sobota, 14.00 – Podkraj
sobota, 15.00 – Vipava
sobota, 16.00 – Vrhpolje
sobota, 17.00 – Šturje

V soboto naši dve župniji tudi sicer dežurata po dnevih v molitvi za domovino.
Vključili bomo pri sveti maši, vabljeni k
osebni molitvi in odpovedi.

ČAS ZA CELODNEVNO ČEŠČENJE
V nedeljo je dan celodnevnega češčenja in velikonočna spoved v Kamnjah.
FILMSKI VEČER
Danes, ko imamo vse manj časa, potreVabljeni na filmski večer v Kamnje pred
bujemo čas za molitev. Vabljeni, da si
tednom družine. V soboto ob 20.00 si
vzamete vsaj eno uro za skupno češčebomo v veroučni dvorani skupaj ogledali
nje. Še posebej vabim družine z otrofilm Koliba. Tudi če ga je kdo že videl,

ki, da pridete pred mašo k skupnemu
križevemu potu, ki ga bodo vodili birmanci. Za dežuranje med tiho molitvijo med 12.30 in 13.30 se zapišite prostovoljci na list pri kropilniku v cerkvi.
Vabljeni k sklepu češčenja ob 15.15.
Spored češčenja:
10.00–10.30 mladi, birmanci in drugi otroci,
11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 tiho češčenje – prostovoljci
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.
Pri vsaki uri je voditelj, ki skrbi za
ubrano molitev, petje in tudi za trenutke tišine.
ZA ŽUPNIJSKO ROMANJE
po poteh sv. matere Terezije od 21.
do 26. aprila je sedaj pripravljen nov
program, brez trajekta. Cena šestdnevnega romanja je 379 evrov, če bo
v avtobusu 45 romarjev. Termin ostaja
isti. Program najdete na spletni strani. Vabljeni na
pot. Prijave čim
prej, potem gremo tudi na vplačilo akontacije. Z
nami bo vodnica
Alenka Žibert. Sedaj nas je prijavljenih
25.
TEDEN DRUŽINE
Teden po sv. Jožefu je teden družine.
Letos boste mlajši in starejši zakonci v
nedeljo po maši prejeli nekaj spodbud in izzivov, ki jih lahko vsak na
svoj način živita v tem tednu. Tudi neporočeni boste lahko vzeli spodbude
zase in za druge.
SVETI JOŽEF – SREČANJE ZA MOŽE
Letošnji gost ob zavetniku sv. Jožefu v
Kamnjah bo kapucin br. Jožko Smu-

kavec. Na svoj godovni dan si bo vzel čas
za nas. Vabljeni k sveti maši ob 19. uri.
Takoj po maši srečanje za očete, može,
sinove … v župnijskem domu. Še prav posebej je srečanje namenjeno očetom birmancev. Dobrodošel prav
vsak. Tokrat ne bo prave
moške večerje, ženske
pa lahko moške opremite s kakšno salamo, sirom ipd., malo kruha, da
bomo narezali in delili za
skupno mizo.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Bogdana Žigona, ste v Črničah namesto cvetja za dela na župnijski
cerkvi darovali 245 €. Hvala domačim in
vsem darovalcem.
POSTNI VEČERI
četrtek, 15. marca: p. Tomaž Mikuš DJ,
Zastonjskost in brezpogojnost odpuščanja;
ob 20. uri v dvorani srednje šole v Ajdovščini.
VABILO
Ljubitelji zborovskega petja vabljeni na
vsakoletno prireditev PRIMORSKA POJE
v soboto, 17. 3., ob 20. uri v dvorano KS
Vrtovin v organizaciji društva Ortaona in
MoPZ Vinograd.

