Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 4.,
Tomaž Tolentinski,
mučenec

torek, 2. 4.,
Frančišek Paolski,
puščavnik

sreda, 3. 4.,
Rihard, škof

četrta postna nedelja
KAMNJE ob 8.00
za †† Batagelj,
Kamnje 4

GOJAČE ob 19.00
za † redovnico Gabrijelo
in †† Rebek

VRTOVIN ob 18.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a

ČRNIČE ob 19.00
za vse †† Krkoč, p. n. darovalca

SKRILJE ob 19.00
za vse †† Rovtar in Rustja,
Skrilje 24

MALOVŠE ob 19.00
za †† Dorico, Venceslava in
Danila Cigoja, p. n. Malovše 39a
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Odpoved temu, kar imam

Pred mašo možnost za spoved

četrtek, 4. 4.,
Izidor Seviljski,
škof
+ prvi petek, 5. 4.,
Vincencij Ferer,
duhovnik

prva sobota, 7. 4.,
Irenej iz Srema,
škof, mučenec
nedelja, 7. 4.,
PETA
POSTNA,
TIHA
NEDELJA,
Janez Krstnik de la
Salle, duhovnik

KAMNJE ob 19.00
za †† starše Pegan,
Potoče 37

RAVNE ob 19.00
za †† Jožefa in Angelo Slejko,
Ravne 33

od 18.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

v Črničah večerna adoracija
od 21.00 do 22.00

VRTOVIN ob 8.00
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Persiča,
p. n. Črniče 63a

od 7.30 možnost za spoved,
po maši češčenje

češčenje in spoved od 18.00

ni svete maše v Skriljah

ČRNIČE ob 19.00
za † Anko Rijavec,
8. dan

SKRILJE ob 7.30
za † Franca Kravosa, Skrilje 77

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Vilmo Brankovič, p. n. Črniče 18

KAMNJE ob 10.30
za † Zoﬁjo Vrtovec, Kamnje 46a
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»Neki človek je imel
dva sina.
Mlajši med
njima je
rekel očetu:
›Oče, daj
mi delež
premoženja, ki mi
pripada!‹ In
razdelil jima
je imetje.
Čez nekaj
dni je mlajši
sin spravil
vse stvari
skupaj in
odpotoval v
daljno deželo. Tam je z
razuzdanim
življenjem
pognal svoje premoženje.
(Lk 15,11–
13)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
Iz 43,16–21
Flp 3,8–14
Jn 8,1–11

Pomisli, kaj oče doživlja, ko gleda sina, ki zapravlja njegovo skozi
leta prigarano premoženje. Mar ne bi bilo bolje, da bi oče premoženje raje še nekaj časa zadržal pri sebi? Ali ni neodgovorno, da
se tako dela z imetjem? In, ali ni bolje preprečiti, da bi otrok zašel
na krivo pot?
Toda oče jima je kar razdelil imetje.
Pomisli, kako se danes počuti oče ali mati, ko sin, hči kar zapravlja »imetje«. Vzgajal si ga toliko let, mu skušal dati zgled, ga
prepričati v dobro. Potem pa gre čisto po svoje. Cerkve noče več
videti, ali vsaj ne vsako nedeljo, samo za praznike … Upira se mu
vse, kar diši po krščanstvu.
Kaj je torej težje izpustiti, sina ali imetje? Tudi vzgoja lahko postane imetje. Tudi krščanska vera lahko postne imetje. Vprašaj se,
oče, mati, ali ti je težko izpustiti otroka ali ti je pravzaprav težko
zaradi duhovnega imetja. Ti je težko izpustiti, ker to potem doživljaš kot osebni poraz? Ti je težko izpustiti, ker se odslej ne boš
mogel mirno usesti na pridobljeno duhovno imetje?
Mladi danes zelo hitro zaznajo, ali nam je res mar zanje ali nam
je mar za neko podobo, ki se nam je ali bo porušila. Ali nam je res
mar zanje ali pa nam je težko sprejeti dejstvo, da bosta kot oče in
mati morala naprej hoditi za Kristusom in se ne varno usesti. Preizkušajo nas, kako bomo sedaj »zdržali s seboj«. Mladi imajo dovolj
krščanstva, kjer je bilo samo treba k maši, priti do birme … doma
pa nas je sram na glas moliti in se pogovarjati o osebnem življenju vere. To je sin, ki je zapustil očeta. Svet je danes premočan,
da bi mladega upornika zadržali zaradi »premoženja«. Ne marajo
ga. Samo starejši sin je še vedno delal na duhovnem imetju.
Svet ponuja precej boljše imetje. Uporniki od nas pričakujejo
nekaj več.
Kdo je torej ta Oče? Kdo je
torej Bog, ki nam ga Jezus
razodene? Prav ti, ki se moraš
morda poslavljati od pričakovanj glede otrok, prav ti imaš

sedaj posebno priložnost. Kakšno? Da
srečaš resničnega Boga. Da ga odkriješ
kot Očeta. In da končno (kot odrasel)
postaneš sin, hči. Vera je namreč Jezusovo sinovstvo, ki v nas raste iz krsta.
Oče je izpustil sina, ker se je odpovedal sebi, svoji varni gotovosti. Si že
odkril Boga, ki se je odpovedal sebi?
Samo ljubezen lahko razume, kaj pomeni čakati, upati in hkrati ostati veder.
Z otrokom lahko ostaneš v globokem
odnosu, tudi potem ko odide. Le nase
ga ne navezuješ več. Kajti navezovanje
še ni odnos. Včasih se je lažje odpovedati materialnemu in težje duhovnemu
imetju. Očetova gostija je praznovanje
te nenavezane ljubezni. Ta je zastonj,
ali pa ni ljubezen.
Ko nekaj dokončno izpustiš in izgubiš,
tedaj šele lahko dobiš. »Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec«
(Lk 14,33).
župnik

ZALIVANJE ZEMLJE PO MISIJONU
Marsikdo
se
lahko
sprašuje, kako naprej,
kako živeti milost
misijona.
Posejana semena vzklijejo in
zrastejo ob svojem času. Mi lahko
zalivamo, rastí ne dajemo mi.
Osebno sem trdo prepričan, da bo
daleč največ sadov prinesla odločitev,
da boste odslej doma poskrbeli vsaj
za zelo kratko skupno molitev. Zlasti v družinah z otroki je to nujno, če
hočemo, da otroci in mladi ne bodo
podlegli neizprosni moči današnjega
sveta. Gre za vpliv na duhovno življenje. Molitev pa je stik z življenjem, ki

je močnejše. Zato vas res srčno prosim, da se doma o tem pogovorite in
sprejmete resne odločitve sedaj, še
v postu. Krščanska družina, ki doma
ne moli ali moli samo bežno pri kosilu, se mora vprašati, ali je to še krščanska družina od znotraj ali samo
na zunaj. Ali smo še sol zemlje? Božje življenje brez redne molitve danes
skoraj ne more preživeti.
KRIŽEV POT
Danes, v nedeljo 31. 3., vabljeni
ob 14.30 h križevemu potu na Sveto Goro. Vodil ga bo g. Tomaž Kodrič
v okviru Karitas Vipavske dekanije,
naši župniji sodelujete: Črniče pri 8.
in 9., Kamnje pri 12. postaji, pridružite se.
Križev pot je namenjen vsem, ki trpijo zaradi alkohola (nesreče in nasilje). Mašo bo daroval ob 16. uri g.
škof Metod Pirih.
Danes lepo vabljeni na pobožnost
križevega pota tudi v Gojače v ob
14. uri.
VEROUK
Ta teden reden, v petek ni mladinskega srečanja.
PRVA SPOVED
V soboto popoldne bomo s
pr voobhajanci
in njihovimi družinami poromali
k Mariji svetogorski in tam sprejeli
dar prve spovedi. Dobimo se ob 14.
uri na Prevalu.
ŠOLA ZA ANIMATORJE
V petek se začne vikend šole za animatorje na Gorah nad Idrijo. Vabim
vse lanske birmance. Nekaj se vas

je že prijavilo. Še vedno se lahko
kdo pridruži. Vikend je res odlično
pripravljen, zato ne zamudi priložnosti. Krijem vam večino stroškov. Za petek se bomo dogovorili
za prevoz.
SRCE SLAVLJENJA
Maša in adoracija s petjem in molitvijo v petek, 5. 4. ob 18.30 v
cerkvi v Šturjah. Sodeluje dekliški
pevski zbor in inštrumentalisti.
DUHOVNI VIKEND ZA ODRASLE
Od petka zvečer do nedelje z Anjo
Kastelec spremljava duhovni vikend za družine in vse odrasle z
naslovom »So se jima odprle oči
…« (Lk 24,31) na Mirenskem gradu. Še se lahko kdor koli pridruži,
informacije in prijava na 041 631
551.
ČISTILNA AKCIJA
okolice cerkve sv. Pavla bo to soboto, 6. aprila, od 9. ure dalje.
Vabljeni vsi člani bratovščine in
ljubitelji sv. Pavla. S seboj prinesite orodje: grablje, škarje in
podobno. Malica pri skupni mizi iz
svojega nahrbtnika.
ŽUPNIJSKO ROMANJE PO POTEH
SV. FRANČIŠKA IN KLARE
Akont acije
in potrditev
prijave šele
sedaj po misijonu do ponedeljka, 8. aprila. Prijavnice so
na spletni strani. Lahko jo oddate
tudi po e-pošti in nakažete akontacijo.
Še nekaj mest je prostih.
To bo kljub letos nekoliko manj

ugodnemu terminu duhovno zelo bogato romanje v Umbrijo, v okolico Assisija, po poteh sv. Frančiška in Klare.
Cena romanja je 279 €. Z nami bo vodnica Alenka Žibert. Odhod v četrtek,
9. maja, vračamo se v nedeljo, 12.
maja, zvečer.
MISIJONARJI
na župnijskem misijonu vas vse še enkrat lepo pozdravljajo in se vam zahvaljujejo. Tudi oni so s seboj odnesli
lepo duhovno izkušnjo in spomine na
naša srečevanja.
RADIJSKI MISIJON
V nedeljo, 7. aprila, se bo začel radijski
misijon, letošnji bo že 14. po vrsti. V
vseh teh letih se je izkazalo, da so ga
poslušalci vzeli za svojega in je za tiste, ki ga poslušajo, res lepa priprava
na velikonočne praznike.
NABIRKE
7. marca smo pri namenski nabirki
zbrali za zvonik v Kamnjah 570,60 €
in v Črničah za okna 432,42. Hvala za
vaše darove.

