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Črni Vrh, post 2019

Sveti  misijon  nas  vabi,  da  bi  se  bolj  zavzeto
odpirali  ljubezni  Boga in  da  bi  to  ljubezen
živeli med seboj. Zato smo vabljeni  vsak dan k
molitvi  za  blagoslov  misijona, posebej  pred
Najsvetejšim in pa rožni venec. Prav tako smo te
dni pri sveti maši in poslušamo misijonski govor. V pomoč so tudi z razne oblike
posta  oz. odpovedi. Možnost  za sveto spoved bo pol ure pred sveto mašo.  V
prostem  času  v  misijonskih  vikendih  bosta  oba  misijonarja  na  razpolago  za
osebne pogovore,  daljše  spovedi  in  obiske.  Najavite  se  na telefonski  številki:
pater Ivan Bresciani – 051 388 160 ali pater Marjan Kokalj – 041 566 476.

Potek

Sobota, 16. marec
ob 19:00 srečanje z Mitjem Rudolfom (Cenacolo)

Nedelja, 17. marec: Človek po svoji naravi v Božji slavi; spomin na raj v človeku
in hrepenenje po njem
ob 7:00 sv. maša, po maši srečanje za moške (p. Marjan)
ob 10:00 sv. maša, po maši srečanje za moške (p. Marjan)

Sobota, 23. marec
ob 18:30 sv. maša, po maši srečanje za starše otrok in mladih (p. Ivan)

Nedelja, 24. marec:  Greh in odpuščanje; Bog se ne naveliča odpuščati; pošlje
Sina
ob 7:00 sv. maša, po maši srečanje za ženske (p. Ivan)
ob 10:00 sv. maša, po maši srečanje za ženske (p. Ivan)
ob 19:00 srečanje za mlade (gosta: Melita in Gregor Čušin, moderira p. Ivan)

Petek, 29. marec
ob 18:00 skupni začetek za dekanijo s škofom Jurijem v Idriji
ob 21:00 nagovor za pevce (p. Ivan in p. Marjan)

Sobota, 30. marec
ob 9:00  oratorijski  dan za mlade in  otroke ter  ob  12:00 sv.  maša (animatorji
oratorija, sestra Sabina Vakselj in p. Marjan)
ob 18:30 sv. maša, po maši ob 19:30 srečanje za mlade (p. Marjan in p. Ivan)

Nedelja,  31.  marec:  Človekova odločitev  za spreobrnjenje  in  vrnitev  k  Bogu;
izkušnja Očeta, ki sprejema in izgubljenega sina, ki mu je odpuščeno (pogled z
obeh strani: odpustiti, ti je odpuščeno)
ob 7:00 sv. maša (pridiga p. Marjan)
ob 10:00 sv. maša (p. Ivan)
ob 16:00 sv.  maša  (p.  Marjan)  za  osebe  v službi  skupnega dobrega  na  ravni
dekanije (zdravstvo, sociala, gasilci, policisti, vojaki, lovci, župani …), po maši
srečanje v dvorani kulturnega doma (gost: Žarko Trušnovec)

Petek, 5. april
ob  18:30  sv.  maša  (p.  Ivan),  po  maši  srečanje  za  zakonce  (gosta:  zakonca
Katarina Kompan Erzar in Tomaž Erzar, moderira p. Ivan)

Sobota, 6. april
dopoldne obisk bolnih in ostarelih za sv. spoved in sv. obhajilo
ob 9:00 pohod za mlade in otroke (animatorji oratorija, s. Sabina, p. Marjan)
ob 16:00 sv. maša v domu za starejše, ob 15:30 možnost za sv. spoved (p. Ivan)
ob 18:30 sv. maša (p. Marjan)

Nedelja, 7. april
ob 7:00 sv. maša (p. Marjan)
ob 10:00 sv. maša (p. Ivan)
Pri obeh mašah posvetitev župnije Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter blagoslov
nabožnih predmetov.

V  nabiralnik  v  cerkvi  lahko  daste  vaše  darove  za  misijonarje,  morebitna
vprašanja  in  prošnje  za  molitev  po  določenih  namenih.  Kdor  želi  misijonarje
povabiti na kosilo, sporoči župniku.

Ostali skupni dogodki v dekaniji:
• molitveno  srečanje  mladih  s  pričevanjem:  Spodnja  Idrija,  sobota,  30.

marec, ob 18:00;
• molitveni večer: Cerkno, sobota, 30. marec, ob 19:30;
• srečanje šolnikov,  znanstvenikov,  umetnikov:  Idrija,  sreda,  3.  april,  ob

19:30;
• spravni dan: Cerkno, petek, 5. april, ob 18:00.


