Bogoslužje:
ponedeljek, 18. 2.,

šesta nedelja med letom
KAMNJE ob 18.30
za † Alojzijo Črmelj,
Kamnje 36, 8. dan

GOJAČE ob 17.00
za †† tete, strice in sestrične,
p. n. Vrtovin

VRTOVIN ob 18.30
za žive in ††,
Vrtovin 10a

ČRNIČE ob 17.00
za †† Antona in Marto Ličen,
p. n. Črniče 25

SKRILJE ob 18.30
za †† Saksida,
Skrilje 1a

MALOVŠE ob 17.00
za † Ano Rustja
p. n. Vrtovin 108

Irena (Mira) Rimska,
devica

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Rovtar,
Potoče 15a
veroučna maša

petek, 22. 2.,
Sedež
apostola Petra

VRTOVIN ob 18.30
za † Alberta Kandusa,
Vrtovin 29

RAVNE ob 17.00
za † Poldko Pegam,
p. n. Ravne 10c
v Črničah adoracija, molitev za misijon,
za družine birmancev od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 17.00
za † Doro in vse †† Valič,
p. n. Skrilje 16

sobota, 23. 2.,

SKRILJE ob 8.00
za †† Marijo in Stanislava
Možina, Skrilje 83

Janez Peter Neel,
mučenec

torek, 19. 2.,
Konrad iz Piacenze,
spokornik
sreda, 20. 2.,
Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

četrtek, 21. 2.,

Polikarp,
škof in mučenec

nedelja, 24. 2.,
SEDMA
NEDELJA
MED LETOM
Matija,
apostol

ČRNIČE ob 17.00
na čast Materi Božji za zdravje, p. n.
v čast Svetemu Duhu za misijon
po maši večer usmiljenja
s skupnostjo Emanuel

KAMNJE ob 7.30
za † Marijo Batagelj, Potoče 35
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
po namenu družin novokrščencev krst otrok
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Bajc in Lozar, Vrtovin 25a

Pred nami je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sobota, 2. marca praznovanje »Abrahama«, vabljeni, ob 18. 30 v Kamnjah;
torek, 5. marca, priprava staršev na krst otroka;
sreda, 6. marca, pepelnica;
sobota, 9. marca, romanje družin birmancev v Oglej in na Brbano;
sobota, 9. marca, filmski večer ob pici z mladimi in misijonarjem Markom;
sobota, 16. marca popoldne začetek misijona – oratorijsko popoldne za otroke
torek, 19. marca, moška večerja z gostom;
petek, 22. marca slavilni večer z glasbo;
sobota, 23. marca, ženski večer z gostjo; oratorijsko popoldne za otroke.
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Če pa Kristus ni vstal ...

Če pa Kristus ni vstal,
je prazna
vaša vera
in ste še
v svojih
grehih.
Tedaj so
izgubljeni
tudi tisti, ki
so zaspali
v Kristusu.
Če samo
zaradi tega
življenja
zaupamo
v Kristusa,
smo od vseh
ljudi najbolj
pomilovanja
vredni. Toda
Kristus je
vstal od mrtvih, prvenec
tistih, ki so
zaspali.
(1 Kor 13,17–20)

»Če pa Kristus ni vstal, je prazna naša vera.« Jezusovih blagrov
ne moremo postaviti samo na zemljo. In ne moremo jih postaviti
samo v nebesa. Češ, blagor ti, če na zemlji trpiš, v nebesih se bo
vse uredilo.
Jezusovi blagri so veliko olajšanje, kako lahko na zemlji drugače
živimo uboštvo, žalost, stiske. Kdor je sit, malo potrebuje drugega. Kdor je bogat, ne ve, kaj pomeni na položnicah plačati zadnji
obrok. Toda če nimamo več vere v vstajenje, kako naj potem živim današnje stiske sredi sveta.
Pred misijonom se je dobro vprašati, ali je moja vera vstajenje
vera sedanjosti ali je morda preteklosti ali prihodnosti. Če verujem le v pretekli dogodek, da je Kristus »nekoč« vstal, Kristusa
še nisem srečal. Še vedno verujem le v Boga, kar je za kristjana
premalo.
Če verujem, da bomo »nekoč nekje« vstali, je moja vera postala
čakanje, ne pa oznanjevanje. Potem ne vem, zakaj sem krščen.
Da je Kristus vstal pomeni, da je živ. Da je kot človek in Bog živ.
To njegovo življenje, človeško in Božje združeno, kristjani živimo
od krsta naprej. Kristjani smo torej s Kristusom že vstali in za nas
vstajenje ni več samo stvar preteklosti in prihodnosti.
Blagre je možno v polnosti razumeti samo tako. Sicer ostajajo le
tolažba. Ostajajo le na zemlji ali le v nebesih. Kristus pa živi nebeško in zemeljsko življenje združeno. Živi v cerkvi po zakramentih,
Božji besedi in po bratih in sestrah, drugih, ki so z mano povezani
v eno telo.
Blagor torej tistim, ki so dovolj
ubogi, da potrebujejo drugega.
Blagor tistim, ki vedo, da sam ne
moreš vstati od mrtvih, da sam
ne moreš premagati smrti, tudi
če si še tako popoln. Blagor tistim, ki ne živijo samo na zemlji
in samo v nebesih.

Odlomki
Božje besede na
naslednjo nedeljo:
1 Sam 26,2.7–13.22–23
1 Kor 15,45–49
Lk 6,27–38

župnik

PRIDI NA VEČER USMILJENJA
V okviru priprave
na misijon, vas
zelo vabim v soboto na večer
usmiljenja,
ki
ga na naše povabilo pripravlja skupnost Emanuel. Večer
se bo začel ob 17.45, po sveti maši, v
župnijski cerkvi v Črničah. Kdor želi, lahko pride prej tudi k maši.
V kratkem uvodnem nagovoru nam bosta spregovorila Zdenka in Miran Candellari. Miran je direktor zapora na Povšetovi v Ljubljani. Zdenka je učiteljica.
Imata 6 otrok. Spregovorila nam bosta,
kako, kje in kdaj v svojem življenj dnevno zajemata iz Gospodovega studenca
večnosti.
Zrenje Boga, molitev za posameznike,
spoved.
Kaj je večer Božjega usmiljenja? Je čas
obilne božje milosti. Je čas, ko si dovolimo hrepeneti po srečanju z živim Bogom.
Bog se razodene! In mi smo ga spoznali!
Povabljeni smo, da se tega večera udeležimo tudi v skupni župnijski priprošnji Bogu Očetu: da ohrani našo deželo
(družbo, družino), v duhovni in materialni svobodi v tem času, ko Evropo osvajajo brezbožne ideologije in verstva.

PRIPRAVA NA MISIJON
Nadaljujmo z zbiranjem in prepletanjem
molitve desetk. Vsak župljan, od otrok,
do starejših, naj vplete desetko skupno
mrežo. Prav tako nadaljujmo z zbiranjem majhnih žrtvic in dobrih del.
Vabljeni tudi k molitveni skupini vsak
teden v Črničah ob 19.00, V Vrtovinu v
petek po maši.
Zgibanko z vabilom na misijon boste konec tedna začeli deliti po domovih.
Podoba nadaljuje pot, v Črničah je na
Podriču, v ponedeljek
pride v Lašto; V Vrtovinu gre v zaselek Jama,
drugje po razporedu ali
dogovoru.
VEROUK
Veroučna maša je v četrtek v Kamnjah.
Po njej srečanje strežnikov.
Otroci, pri verouku bomo začeli zidati
vodnjak, ob katerem nam bo Jezus ob
svojem času dal žive vode.
Starši, pogovarjate s i tem z otroki, kaj je
molitev, kaj so žrtvice in kaj dobra dela.
S temi tremi zidaki gradimo vodnjak.
STARŠI BIRMANCEV
Dobimo se na skupnem srečanju iz obeh
župnij v četrtek ob 20. uri v župnišču
v Črničah. Dogovorili se bomo za pot v
Oglej ostalo. Vabljeni tudi k češčenju ob
21. uri, kolikor časa kdo more.
STREŽNIKI
Se dobimo na skupnem srečanju iz obeh
župnij v četrtek takoj po maši, traja
do 19.40.
MLADI
V petek je spet mladinsko srečanje ob
20. uri. Dogovarjamo se za sodelovanje
na misijonu. Prispevaj svoj čas in talente
in naredimo nekaj lepega.

ZAKONSKA SKUPINA
Srečanje prve zakonske skupine v
petek ob 20. uri v Črničah.

NABIRKE
V nedeljo, 24. 2. je kvatrna nabirka, ki jo
oddamo naprej na škofijo.

KRST OTROK
V nedeljo bosta v Črničah
med sveto mašo prejela
sveti krst:
Anika Kosovel, hči Andreja in Mojce
iz Črnič, in
Liam Mikuž, sin Brankota in Tine iz
Raven.
Njuni družini priporočamo v molitev.
V Kamnjah bo krst na velikonočni ponedeljek. 22. aprila. Priprava na krst
prvega otroka začne 5. marca.

BODI SVETLOBA!
Vabljeni na dobrodelni koncert Bodi svetloba v športno dvorano škofijske gimnazije
Vipava v petek, 22. 2. ob 19. uri. Zbrani
prostovoljni prispevki (vstopnine ni) bodo
namenjeni za Mrežo spremljevalcev slepih in slabovidnih oseb. Koncert organizira
program prostovoljstva Človek za druge v
okviru Društva katoliških pedagogov Slovenije.

VEČERNA ADORACIJA
ob četrtkih od 21. do 22. ure. Ta četrtek molimo za birmance in njihove
družine.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
Žal se je tudi letos zapletlo pri organizaciji, vmes so prišle nepredvidene
stvari, zato še ni bilo objavljenega
programa in je termin žal prestavljen za en teden. Tako bomo romali
po poteh sv. Frančiška in Klare, Assisi
z okolico, od četrtka, 9. do nedelje
12. maja. V tem tednu bo objavljena cena in program, sedaj že zbiramo
prijave. Do velike noči boste oddali
tudi prijavnico in akontacijo.
Družinam prvoobhajancev se opravičujem, ker smo že prej prestavili datum, sedaj ostaja 28. aprila.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Lojzke Črmelj v Kamnjah ste za obnovo zvonika namesto cvetja darovali za obnovo zvonika
335 €. Hvala svojcem in vsem darovalcem!

KAJ JE MISIJON
Srečanje
Vodnjak je v Svetem pismu kraj srečanja.
Tam so se ljudje srečevali in si delili življenje. Ob vodnjaku nekateri svetopisemski
možje srečali bodočo ženo. Zato je to tudi
podoba srečanja z Bogom, ki je ženin.
Danes potrebujemo vodnjakov, ob katerih
se srečamo. Facebook in drug družabna
omrežja tega nikoli ne
bodo mogla nadomestiti. Misijon je zato tudi
kraj druženja. Agape
je preprost obed prvih
kristjanov po sveti maši
ob skupni mizi.

