ponedeljek, 4. 3.,
Kazimir,
poljski kraljevič

KAMNJE ob 18.30
za † Franca Batagelja,
Potoče 35, 8. dan

GOJAČE ob 17.30
za †† Jožefa in Amalijo Rebek,
p. n. Gojače 45

torek, 5. 3.,

v Vrtovinu ni svete maše

ČRNIČE ob 17.30
za † Stanka Korona in †† starše,
p. n. Črniče 4

Olivija (Livija),
mučenka
++ sreda, 6. 3.,
pepelnica;
Koleta (Nika),
redovnica

KAMNJE ob 19.00
pepeljenje
za †† duhovnika Ivana in Rafka
Vodeba, Kamnje 33

ČRNIČE ob 18.00 pepeljenje
za duhovne poklice
Bogu in materi Božji v zahvalo in
priprošnjo, p. n. Črniče

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

KAMNJE ob 18.30
za †† starše Krašna,
Kamnje 10

RAVNE ob 17.30
po namenu
v Črničah adoracija od 21.00 do 22.00;
molimo za vse žene na misijonu

+ petek, 8. 3.,
Beata (Blaženka),
mučenka

VRTOVIN ob 18.30
za †† Jelico in Slavka Čermelja,
Vrtovin 89

ČRNIČE ob 17.30
V čast angelom varuhom
v zahvalo in priprošnjo

sobota, 9. 3.,

V Ogleju
v čast oglejskim mučencem za
družine birmancev

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

Frančiška Rimska,
redovnica

nedelja, 10. 3.,
PRVA
POSTNA
NEDELJA
40 mučencev iz
Armenije

VRTOVIN ob 7.30
za † Jožefo Batagelj, Vrtovin 22a
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Marjana Remca in Jožefa Lemuta, p. n. Ravne
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

Pred nami je:
• torek, 5. marca, priprava staršev na krst otroka;
• sreda, 6. marca, pepelnica;
• sobota, 9. marca, romanje družin birmancev v Oglej in na Barbano;
• sobota, 9. marca, ﬁlmski večer ob pici z mladimi in misijonarjem Markom;
• sobota, 16. marca, popoldne začetek misijona – oratorijsko popoldne za otroke.

osma nedelja med letom

3. marca 2019
št. 9/19

Prečiščevanje
Kaj vendar
gledaš iver v
očesu svojega
brata, bruna v
svojem očesu
pa ne opaziš?
Kako moreš
reči svojemu
bratu: ›Pústi, brat, da
vzamem iver,
ki je v tvojem očesu,‹
če sam ne
vidiš bruna v
svojem očesu? Hinavec,
odstrani najprej bruno iz
svojega očesa
in potem boš
videl, da lahko odstraniš
tudi iver iz
očesa svojega brata.
(Lk 6,41–42)

 Za konec
SERVIS – V frizerski salon vstopi fant z dolgimi, umazanimi in zelo mastnimi lasmi. Frizer ga vljudno
vpraša: »Ali želi mladi gospod kompleten servis ali samo menjavo olja?«
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 1. postno nedeljo:
5 Mz 26,4–10
Rim 10,8–13
Lk 4,1–13

Videti v drugem dobro. To je velik dar, do katerega človek
pride z leti. Oko srca pa lahko prav z leti oslabi ali se umaže,
da teže vidimo dobro. »Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega
brata ...?« Jezus torej govori o pogledu. Oko je pomembno.
Post, ki je pred nami, ni toliko čas izpopolnjevanja samega
sebe. Je bolj čas prečiščevanja. Post ni toliko treniranje naše
volje, kolikor izmivane umazanije, ki se je nabrala na očeh
duha.
V letošnjem času misijona bo pred nami podoba srečanja
ob vodnjaku. Zanimivo, da se v svetopisemskem hebrejskem
jeziku ista beseda kot za vodnjak uporablja za oko. Šele iz
konteksta lahko ugotovimo, za katero gre. Vodnjak je kraj
srečanja z Bogom, z drugim človekom in s samim seboj. Za
vsa tri srečanja je pomembna čista gladina in globina. Videti
v drugem lepoto in dobro pomeni videti ga v globini. Onkraj
tega, kar se vidi na zunaj. »Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega
hudo.« Enako velja za odkrivanje Boga in tudi za odkrivanje
prave podobe samega sebe.
Misijon nam bo ob vodnjaku ponudil priložnost, da preberemo svojo podobo o Bogu, Cerkvi, o drugih, o sebi. Prav
sedanje odkrivanje prekritih umazanij udov Cerkve je lahko
priložnost, da odkrijem njeno resnično notranjo podobo.
Videti v drugem lepoto, ki je
drugi ne vidi. To je dar, ki nam
ga želi Kristus podariti ob svetem misijonu. Post pa naj nam
pomaga odstranjevati luskine, ki
so se nabrale na očeh srca.
župnik

HVALA
Ni besed, s katerimi bi se lahko zahvalil
za včerajšnje praznovanje! Srčna hvala vsem, ki ste vse pripravili in poskrbeli. Hvala za dar molitve in za resnično velike darove in presenečenje. Dar
je tudi lepota povezanosti med vami.
Lepšega praznovanja ne bi mogel imeti. Bog naj vam povrne za mnoga voščila in vso dobroto!
POSTNI ČAS – PEPELNICA
S pepelnično sredo začenjamo postni čas, vstopanje v
velikonočno skrivnost.
V sredo resno simbolično
pristopimo k pepeljenju.
Posebej otroci in starši še posebej vabljeni k temu pomembnemu dejanju.
Ob 18. in 19. uri.
V sredo se bomo med mašo ob preprostem križu spomnili teže naših grehov,
ki pritiska na Jezusa, teže grehov, zaradi katerih trikrat pade in vsakič znova vstane.
POSTNA POSTAVA
Telesni post je predpisan kot minimum.
Na pepelnico in veliki petek strogi
post, tako da občutimo lakoto, na petke v postu zdržek mesnih jedi. Poleg
hrane danes pomemben zlasti post oči
in druge odpovedi. Pazimo, da krščanski post ne postane le vaja naše volje
ali samo skrb za zdravje. Telesni post
je duhovni boj v odnosu z Bogom.
VEROUK
Veroučne maše posebej ni, ker je pepelnica, pridite v sredo k pepeljenju.
V torek, na pusta, in v sredo na pepelnico ni verouka.
Ne pozabimo na naš vodnjak, ki ga
gradimo s tremi različnimi zidaki. Posebnih postnih akcij ne bomo imeli, z

odpovedmi zbiramo v obeh župnijah
po razredih darove za naši posvojenki.
V tednu misijona ne bo verouka.

Zgibanke z vabilom so šle po domovih, na voljo so še v cerkvi, lahko jih
delite še komu od drugod.

SREČANJE MLADIH V SOBOTO
V soboto ob 18. uri vabim vse mlade, da se dobimo »na pici«. Spoznali
se bomo z misijonarjem p. Markom
Pavličem in imeli krajši filmski večer.
Skupaj s p. Davidom in sestro Ireno
bo z nami med misijonom. Dobimo
se v župnišču v Kamnjah. Povabite se
med seboj in naredimo nekaj lepega v
pričakovanju misijona.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Od 9. do 12. maja
romamo v Umbrijo,
Asissi z okolico, duhovna obnova ob življenju sv.
Frančiška in Klare. Vse dni prespimo na istem kraju v Asissiju.
Spoznavali bomo mesto in okoliške
kraje, povezane s svetnikoma, po
katerih je Bog začel prenovo takratne duhovno obubožane Cerkve.
Romamo v sodelovanju z agencijo
Oskar. Z nami bo tudi letos vodnica Alenka Žibert. Pot nas bo poleg
Asissija vodila v Peruggio, Rivotorto, Carceri in na goro La Verna, kjer
je Frančišek prejel svete rane.
Cena romanja je 279 € (zavarovanje odpovedi 14 €; dodatno nezgodno zavarovanje 7 €). Ob prijavi vplačate akontacijo 110 €. Pred
odhodom bomo imeli tudi pripravo,
dva večera ob filmu.
Sedaj nas je prijavljenih 29. Program najdete na spletni strani.

ORATORIJ 2019
Z animatorji smo se dogovorili, da
bomo letos imeli oratorij od 1. do 5.
julija. Tako lahko načrtujete druge
počitniške dejavnosti. Že zdaj vabljeni
k udeležbi na dnevih veselja in vzgoje.
ROMANJE V OGLEJ
V soboto začenjamo skupno pripravo na birmo z romanjem družin »h
koreninam« v Oglej.
Pohvala staršem za lepo sodelovanje,
skupaj nas je iz vaših družin in botrov zbranih 110. Odhod ob 8. uri iz
Dobravelj, dopoldne obnovitev krstnih
obljub v oglejski krstilnici, ogled in
sveta maša v baziliki, malica iz popotne torbe, popoldne z ladjico na Barbano, doma bomo do pribl. 17. ure.
ZAKONCI
Srečanje tretje zakonske skupine je v
petek ob 19.30 v Kamnjah.
PRIPRAVA NA MISIJON
Vztrajajmo z zbiranjem molitve, žrtvic in dobrih del. Molitev je sedaj
daleč najpomembnejša. Hudobni duh
si ne želi poglobljenega misijona, zato
bodimo pripravljeni na preizkušnje.

PRIPRAVA NA KRST
za starše prvega otroka je v
torek ob 20. uri v Šturjah.
POVABILO K SKUPNI MOLITVI
Hvala skupnosti, ki je v soboto na
naše povabilo pripravila večer usmiljenja! Sedaj pa vas vabim, da se
jim tudi kdaj pridružite ob petkih
v v Črničah:
Lepo lepo vabljen/a,
da se nam pridružiš pri slavilni molitvi in izliješ svoje srce Gospodu in
On ti bo dal večjo vero, ki pa je
vir našega veselega upanja. Skupaj
iščemo Gospoda, ker smo spoznali, da je naša vera v nevarnosti, če
smo na tej poti sami. Trije smo iz

skupnosti Emanuel, ostali ne. Če te več
zanima o skupnosti si lahko ogledate na
spletni strani. skupnost-emanuel.si
Dobivamo se na vsakih 14- dni v petkih ob 17. uri v veručni sobi v Črničah.
Nekaj naslednjih datumov: 8.3., 22.3.,
5.4.,19.4, 3.5.,17.5.,31.5.
Če hočete biti redno obveščeni, pišite
na: miha_zaletel@yahoo.com
KATEHUMENAT, UVAJANJE ODRASLIH
Za tiste, ki iščejo. Za nekrščene. Za tiste, ki so samo krščeni. Za tiste, ki niso
birmani. Začetno srečanje v petek, 15.
marca, ob 20. uri v župnišču v Batujah.
Prijavite se pri svojem domačem župniku. Informacije pa lahko dobite tudi: župnijski urad Batuje 031-301-114.
POSTNA AKCIJA NA SPLETU –
PRISLUHNI BESEDI
Svetopisemska družba Slovenije pripravlja postno akcijo z naslovom Vse delam
novo, ki zajema avdio posnetek Božje
besede, kratko razlago in izziv za vsak
dan. Sledi na: svetopismo.si/vse-delam-novo …

O novem življenju bodo govorili tudi odlomki v letošnji postni akciji Prisluhni Besedi. Ob
nedeljah skupaj z zavodom Pridi.com pripravljamo prevode kratkih videov, ki bodo
pomagali bolje razumeti Sveto pismo.
POSTNI VEČERI V DORNBERKU
petek, 8. marca, dr. Marko Juhant, Navajanje na samostojnost in odgovornost.
torek, 19. marec, dr. Andrej Perko Postavljanje meja v vsakdanjem življenju.
Sreda, 27. marec, p- dr. Karel Gržan,
O brezmejni ljubezni z omejitvami. Vsa
predavanja bodo ob 19. uri v kapeli župnijske cerkve.
NABIRKE
V nedeljo smo za oddajo za skupne potrebe škofije zbrali v Kamnjah 300,30 €,
v Črničah 287,31 €. Hvala za darove!

