
Bogoslužje:

 Za konec
KARANTENA – Moj cilj je bil, da v karanteni shujšam za 10 kilogramov. Ostalo mi jih je še 15.

ponedeljek, 10. 8.,
Lovrenc,
diakon in mučenec

KAMNJE ob 18.00 (zunaj)
za † Franca Kodriča, 
Kamnje 3b

GOJAČE ob 19.00
za †† Rozalko in Ladislava 
Slejka, p. n. Gojače 37

torek, 11. 8.,
Klara Asiška,
devica

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Copič,
Vrtovin 123, 8. dan

ČRNIČE ob 19.00
za telesno in duhovno 
zdravje, p. n.

sreda, 12. 8. 
Ivana Šantalska,
vdova, redovnica

SKRILJE ob 18.00 (zunaj)
za †† starše Bratina, Skrilje 37 
(možnost za spoved pred in po maši)

MALOVŠE ob 19.00
za † Danila Cigoja,
p. n. Suhadolc

četrtek, 13. 8.,
Poncijan in Hipolit

maša na oratoriju v naravi ni svete maše

petek, 14. 8.,
Maksimilijan Kolbe

maša na oratoriju v naravi ČRNIČE ob 19.00
za † Marijo Lojk, 8. dan

sobota, 15. 8.,
MARIJINO 
VNEBOVZETJE,
Tarzicij, mučenec

KAMNJE ob 7.00
V čast Svetemu Duhu, da 
navdihuje in spremlja naši 
župniji, p. n. Skrilje
VRTOVIN ob 9.00 (zunaj)
v zahvalo Materi Božji, 
Vrtovin 110

ČRNIČE ob 19.30
za župnijo
za † Pavlino Paljk,
p. n. župljanov
od 19. ure možnost za 
spoved

20. NEDELJA
MED LETOM,
16. 8.,
Rok,
romar, spokornik

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Krkoč, Potoče 8
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za Franca in vse †† Fišer, p. n. Gojače 3c
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rovtar, Potoče 15a

• ORATORIJ bo potekal od ponedeljka do petka. Skupaj bodo samo animatorji, otroci 
sodelujejo na daljavo in lahko se pridružite pri mašah zunaj, zato družine spremljajte 
obvestila in vsebine na spletni in fb. Animatorji si bodo v župnišču kuhali sami, pribl. 
20 jih bo, veseli bodo kakšnih dobrot.

• MARIJINO VNEBOVZETJE, v soboto vabljeni na šagro v Vrtovin. Praznične maše in 
spovedovanje tudi v Logu.

• BOLNE IN STAREJŠE obiskujem v četrtek (Črniče) in petek dopoldne (Kamnje).
• KRST: V nedeljo bo v Kamnjah prejela sveti krst Živa Faganeli, hči Simona in Helene, 

Vrtovin 105, njeno družino priporočamo v molitev.
• NAMESTO CVETJA, ob pogrebu † Ivane Copič ste za cerkev Svetega Pavla darovali 

504,00 €. Hvala svojcem in vsem darovalcem.
• VIKEND Z ODRASLIMI v Stržišču od 20. do 23. 8.: je še nekaj prostora. Lahko se še kdo pridruži.

krst otrok

Petru je Jezus dal drugo ime: skala. Običajno pomislimo na 
trdnost: »in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.« In takoj 
pomislim tudi nase: Joj, kakšen sem pa jaz. Narobe sklepa-
mo, da je izbral Petra zato, ker je trden, zanesljiv. In že se 
spet napačno sprašujemo, ali smo dovolj dobri za Boga.

Ko Peter stopi na gladino vode, pa vidimo njegov pravi po-
men. Ti si Peter, trmast kot skala. Si zagnan, se navdušiš, ko 
pa pride preizkušnja, se ustrašiš. Si tista kamnita tla iz prilike 
o sejalcu, seme hitro požene, nima pa korenine. Takšen je 
bil prvi papež. In vendar ga je Kristus poklical in postavil za 
skalo Cerkve.

Tisti, ki še danes čakajo in iščejo popolno in trdno Cerkev, 
so razočarani. Kristus je začel graditi prav na tej naši kamniti 
trmi in hkrati nestanovitnosti. Vprašanje pa je, ali gremo res 
po Petrovi poti. Iz kamnite zemlje je postal nekdo, ki se ne 
zanaša več na svoje moči in svoje znanje. 
Če sem nestanoviten kakor kamnita zemlja, vedno znova 

padam, potem je to zame priložnost. Skozi nočne viharje na 
morju in skozi zakramente želi Kristus tudi mene naučiti, da 
bi bil moj pogled uprt vanj in ne v tla. Kolikokrat smo zagle-
dani v svojo slabost. Kolikokrat se ustrašimo nočnih valov in 

vetra. »Malovernež, zakaj si pod-
vomil,« nam njegov glas govori 
tudi danes.

Ti si …, skala. Trd in nestanoviten. 
Tudi danes ti govori: Še vedno tr-
masto tako računaš nase in premalo 
name. In na to skalo računam. Takega 
te potrebujem. Kajti le  po nepopolnih 
lahko delujem, ko mi svoje dvome in 
padce dajo na razpolago. In tudi tako 
Cerkev Kristus danes potrebuje.

župnik

Peter mu 
je od-
govoril 
in rekel: 
»Go-
spod, če 
si ti, mi 
ukaži, da 
pridem 
po vodi 
k tebi.« 
On mu 
je dejal: 
»Pridi!« 
In Peter 
je stopil 
iz čolna, 
hodil 
po vodi 
in šel k 
Jezusu. 
(Mt 14,28–29)

Odlomki Božje 
besede na 
naslednjo 
nedeljo:
Iz 56,1.6–7
Rim 11,13–15.29–32
Mt 15,21–28
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