Bogoslužje:
ponedeljek, 19. 7.,

v Črničah bo tudi do petka sveta maša, če bo zvonilo

Makrina Mlajša, devica
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Iz sporočila svetega očeta Frančiška
za 1. svetovni dan starih staršev in ostarelih

Tedaj jim
je rekel:
»Pojdite
sami zase
v samoten
kraj in se
malo odpočijte!«
Mnogo
ljudi je namreč prihajalo in
odhajalo,
tako da še
jesti niso
utegnili. In
odrinili so
s čolnom
sami zase
v samoten
kraj.
(Mr 6,32–33)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo
2 Kr 4,42–44
Ef 4,1–6
Jn 6,1–15

V Matejevem evangeliju Jezus reče apostolom: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime
Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal« (28,19-20). Te besede so namenjene tudi nam danes in nam pomagajo bolje razumeti, da je
naša poklicanost varovati korenine, posredovati vero mladim
in poskrbeti za majhne. Dobro poslušajte: kaj je naša poklicanost danes, pri naših letih? Varovati korenine, posredovati
vero mladim in poskrbeti za majhne. Ne pozabite tega.
Ni pomembno, koliko si star, ali še delaš ali ne, ali si ostal sam
ali imaš družino, ali si babica ali dedek postal že mlad ali bolj v
letih, ali si še vedno samostojen ali potrebuješ pomoč, saj ne
obstaja starost za upokojitev od naloge oznanjevanja evangelija,
od naloge posredovanja izročila vnukom. Odpraviti se moramo
na pot in predvsem izstopiti iz sebe, da bi začeli nekaj novega.
Tudi zate torej obstaja prenovljena poklicanost v ključnem
trenutku zgodovine. Vprašal se boš: kako je to mogoče? Moje
moči se iztekajo in ne verjamem, da bi lahko kaj prida storil.
Kako se lahko začnem obnašati drugače, ko pa je navada postala pravilo mojega življenja? Kako se lahko posvetim najbolj
ubogim, ko imam že toliko skrbi za svojo družino?
Kako lahko razširim pogled, če mi ne dovolijo niti oditi iz
prebivališča, v katerem živim?
Ali moja osamljenost ni pretežka
skala? Jezus sam je slišal takšno
vprašanje od Nikodema, ki ga je
vprašal: »Kako se more človek
roditi, če je star« (Jn 3,4). To se
lahko zgodi, odgovori Gospod,
če odpremo svoje srce delovanju Svetega Duha, ki veje, kjer
hoče. Sveti Duh gre v svobodi, ki
jo ima, povsod in dela, kar hoče.

torek, 20. 7.,

Marjeta Antiohijska, mučenka

sreda, 21. 7.,

Danijel (Danilo), prerok

četrtek 22. 7.,

KAMNJE ob 20.00

petek, 23. 7.,

ČRNIČE ob 19.00

za † Alojza - Slavka Hrobata, Kamnje 33a

Marija Magdalena,
svetopisemska žena

Brigita Švedska, redovnica, za † Marico in vse †† Hvalič, p. n. Črniče 1b
sozavetnica Evrope

VRTOVIN ob 20.00

za † Franca Rupnika, Vrtovin 110

sobota, 24. 7.,

SKRILJE ob 8.00

Krištof,
mučenec

za † Anko Čehovin, Skrilje 24
ob 21.00 večernice na Zoomu

ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol;
nedelja starih staršev
in ostarelih

KAMNJE ob 7.00

pri vseh mašah blagoslov vozil in darovi za MIVO

za telesno in duhovno zdravje vseh zaposlenih v zdravstvu, p. n. dar.

ČRNIČE ob 9.00

za †† Franca, Emo in Verico Čermelj, p. n. Gojače
za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za † Karlo Rijavec, Kamnje 29

• Do četrtka sem na potepanju s kolesom, če bo potrebno, se obrnite na
g. Joška Tomažiča v Šempasu 041 636 260.
• V nedeljo bomo pri vseh mašah blagoslovili vozila. Kot običajno boste
lahko v nabiralnik oddali svoj dar za srečno prevožene kilometre za sklad
MIVA, za vozila v misijonskih deželah.
• V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga je letos prvič razglasil papež Frančišek. Odslej bomo dan obhajali
na 4. julijsko nedeljo ob godu sv. Joahima in Ane. Krištofovo nedeljo bomo
od prihodnjega leta dalje obhajali na 3. nedeljo v juliju. Papež je ob tem
napi-sal lepo pismo: »Jaz sem s teboj vse dni«.
• Hvala za vaše darove. V Kamnjah ste v nedeljo darovali 445,50 evra,
v Črničah pa 273,94 evra in še 55 evrov darov za knjigo.

 Za
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VETERINAR – Halo, gospod veterinar? Moja žena se je z mačko ravnokar odpravila k vam. Lepo vas
prosim, dajte ji injekcijo, da v miru zaspi. Veterinar zaskrbljeno: »Pa bo mačka znala sama domov?«

