
Kot sem večkrat ponovil, iz krize, v kateri je svet, ne bomo 
izšli enaki: izšli bomo boljši ali slabši. In »Bog daj, […] da ne bi 
to bil še eden v vrsti hudih zgodovinskih dogodkov, iz katerega 
se nismo bili sposobni ničesar naučiti. Da ne bi pozabili starih, 
ki so umrli zaradi pomanjkanja respiratorjev […] Da tako velika 
bolečina ne bi bila zaman; da bi se predali drugačnemu življe-
nju in bi enkrat za vselej odkrili, da imamo vsi potrebe in smo 
dolžniki drug drugega, da bi se prerodili vsi obrazi človeštva«. 
Nihče se ne reši sam. Dolžniki drug drugega. Vsi smo bratje.

V tej perspektivi bi ti rad povedal, da si potreben, da bi v 
bratstvu in družbenem prijateljstvu gradili jutrišnji svet: svet, 
v katerem bomo živeli – mi s svojimi otroki in vnuki – ko se 
bo nevihta umirila. Vsi »moramo biti dejaven del rehabilitacije 
in podpore ranjeni družbi«. Med različnimi oporniki, ki morajo 
podpreti to novo gradnjo, so trije, ki jih bolje od drugih znaš 
postaviti ti. Trije oporniki: sanje, spomin in molitev. Gospodo-
va bližina bo tudi najbolj krhkim med nami dala novo moč, da 
se podajo na novo pot po poteh sanj, spomina in molitve.

Prerok Joel je nekoč izrekel tole obljubo: »Vaši starčki bodo sa-
njali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja« (3,1). Prihodnost 
sveta je v tej zavezi med mladimi in starejšimi. Kdo, če ne mladi, 
lahko sprejme sanje starejših in jih ponese naprej? Vendar je za 
to treba še naprej sanjati: v naših sanjah o pravičnosti, miru, so-
lidarnosti se skriva možnost, da bodo naši mladi imeli nova vide-
nja in bomo lahko skupaj zgradili prihodnost. Potrebno je, da tudi 
ti pričaš, da lahko prenovljeni izidemo iz doživetja preizkušnje. 

Prepričan sem, da ne bo 
edina, saj si jih v svojem 
življenju imel že veliko in 
ti je uspelo priti iz njih. 
Iz tistega doživetja se 
nauči, da boš tudi sedaj 
prišel iz preizkušnje.

Ko so se 
najedli, je 
rekel svo-
jim učen-
cem:
»Poberite 
koščke, ki 
so ostali, 
da kaj ne 
bo šlo v 
izgubo.« 
Pobrali so 
jih torej in 
napolnili 
dvanajst 
košar s 
koščki, ki 
so od petih 
ječmeno-
vih hle-
bov ostali 
tistim, ki so 
jedli. 
(Jn 6,12–13)

Iz sporočila svetega očeta Frančiška
 za 1. svetovni dan starih staršev in ostarelih
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Bogoslužje:  

 Za konec
VETERINARJEV NASVET – Če si ves dan priden kot čebela, delaven kot konj in zvečer utrujen kot 
pes, se pogovori z veterinarjem, saj obstaja velika verjetnost, da si osel.

ponedeljek, 26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device Marije

KAMNJE ob 20.00
za † Hildo Vodopivec, Kamnje 2, 1. obl.

torek, 27. 7.,
Gorazd, Kliment in drugi 
učenci Cirila in Metoda

ČRNIČE ob 19.00
za †† Krkoč, p. n. Črniče

sreda, 28. 7.,
Viktor, 
papež

SKRILJE ob 8.00
za † Vido Rebek in Stanislava Rustja, Skrilje 48

četrtek 29. 7.,
Marta, Lazarjeva sestra

ni svete maše

petek, 30. 7.,
Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 19.00      od 18.30 možnost za spoved
za † Slavico in vse †† Fišer in Mavrič, p. n. Črniče 1b
VRTOVIN ob 20.00 od 19.40 možnost za spoved
za † Vikco Lozar, Vrtovin 89

sobota, 31. 7.,
Ignacij Lojolski
duhovnik

SKRILJE ob 8.00  od 7.40 možnost za spoved
za †† Stanka in Vido Čermelj, Skrilje 37

ob 21.00 večernice na Zoomu
OSEMNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 1. 8.,
Alfonz Marija Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 7.00        
za vse ††, Vrtovin 102
ČRNIČE ob 9.00
za † Radota Franca Fišer, p. n. Črniče 41
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Dolores Pegan, Potoče 57, 30. dan
v Kamnjah ob 15.00 krst otrok

• Jutri je shod svete Ane v Logu; spoved od 6. do 11. ure, svete maše ob 
6.30, 8.00 in 10.00. V nedeljo pa je redni shod ob 17. uri, tema: Oče 
ustvarjalnega poguma.

• Bolnike in starejše obiskujem že ta petek v Črničah in soboto v Kamnjah.
• V nedeljo bo v Kamnjah ob 15. uri krščen Ignacij Žgur, sin Žiga in Nike iz 

Skrilj. Njegovo družino priporočamo v molitev.
• Hvala za vaše darove. V nedeljo ste v Kamnjah darovali 115, na šagri v 

Skriljah 401 in v Črničah 157,80 evra.
• V nedeljo bo romanje treh Slovenij na Svete Višarje. Vse se bo dogajalo 

zunaj: ob 10.30 predavanje Aleša Mavra, ob 12. uri sveta maša, ki jo bo 
daroval beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ob 13. uri kulturni program.


