Bogoslužje:
ponedeljek, 1. 8.,
Alfonz M. Ligvorij,
škof in cerkveni
učitelj
torek, 2. 8.,
Evzebij, škof
porcijunkula

sreda, 3. 8.,
Konrad,
redovnik
četrtek 4. 8.,

Janez M. Vianney,
arški župnik

KAMNJE ob 19.30
za † Ano Rustja, Kamnje 55
v Šempetru:
za varstvo in moč vsem gasilcem, p. n. Kamnje
v Križu porcijunkula, spoved in maša: 7.00, 10.00 in 19.30;
češčenje 8.00–10.00 in 15.00-19.30.
v VRTOVINU ob 20.00 molitvena skupina
v Stržišču:
za † brata in starše Rovtar, Skrilje 76
v ČRNIČAH ob 20.00 molitvena skupina
v Šempetru:
za †† sestri redovnici Bajec, Skrilje
v Stržišču:
za † Zdravka Bizjaka, Potoče 4, 8. dan
v Šempetru:
na čast Materi Božji za zdravje, Kamnje 44

petek, 5. 8.,
v Stržišču:
Marija Snežna (Nives) za † Stanka in Albino Bratina, Skrilje 37

sobota, 6. 8.,
Jezusova
spremenitev na gori
DEVETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
7 . 8.,
Kajetan Tienski,
duhovnik

v Šempetru:
za vse †† Bavec, Črniče
ni večerne svete maše
v Šempetru:
za zdravje, Gojače 3b
BATUJE ob 8.00
za župnijo
KAMNJE ob 9.30
za † Stanislava Gerželja, Vrtovin 2, 30. dan
ČRNIČE ob 11.00
za † Jurija Komela, p. n. bratrancev in sestričen
v ČRNIČAH ob 12.30 krst otrok
shod v LOGU ob 17.00, spoved od 16.00
v Šempetru:
za † Janka Kosovela in njegove †† starše in brate, Črniče 84a

 Za

ko nec

NA DOPUSTU – V pralnem stroju se srečajo spodnje hlače.
Prve: »A ste bile na dopustu?«
p
Druge:
g »Zakaj?«
j
Prve: »Ker ste tako rjave!«
j

osemnajsta nedelja med letom
31. julija 2022
31/22

Kako vrneš življenje
V neki župniji nedaleč od nas so pred leti po vasi prenavljali
ceste
in pločnike. Tudi med vernimi kristjani je bilo veliko
»Toda
prerekanj
in zamer. Na nekaterih delih so morali zaradi
Bog mu
prepirov okoli mejnikov celo začasno ustaviti dela. Župnik
je rekel:
je neko nedeljo pri oznanilih opozoril na zgled, ki ga s tem
'Neudajejo. In spomnil, da »bo na koncu vsak s spomenikom vred
mnež, to
noč bodo potreboval največ dva kvadratna metra«.
Za pravično ureditev se je seveda treba postaviti. Dobro
terjali tvojo
pa se je spomniti, da se nagon po »imeti« in »posedovati«
dušo od
največkrat nanaša na nenehno iskanje ljubezni. Potegovanje
tebe, in
za dediščino je pogosto globoko nezavedno iskanje potrditve,
kar si
da so imeli starši tudi nas tako radi kot druge. Ljubezen je
pripravil, nekaj, kar smo začeli sprejemati že pred rojstvom in v otroštvu.
čigavo bo?' »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj življenja nima
Tako je s nihče iz obilice svojega premoženja.« Jezus spomni na to
tistim, ki hrepenenje. Žal ljudje tolikokrat trpimo prav zaradi ljubezni.
si nabira
Razodene se posledica izvirnega greha: največji dar se je
zaklade,
človeku obrnil v trpljenje. Drevo, ki je bilo človeku dano, da bi
pa ni
iskal drugega in z njim ljubezen, postane skušnjava in padec
bogat
nazaj v svoj »jaz«.
v Bogu.«
Kdo je torej ta bogataš, ki
(Lk 12,2–21)
si je napravil zalogo za mnogo
let? Morda se res smejemo
bogatašem,
ki
imajo
razkošne vile in luksuzne
jahte, ter se sprašujemo: »Ali
Odlomki
so res srečni?« Kaj pa, če
Božje besede
smo
mi ta bogataš?! Imeti in
na naslednjo
nedeljo:
posedovati ni le v običajnem
Mdr 18,6–9
imetju. Danes vse pogosteje
Heb11,1-2.8–19
vidim, da smo postali ujetniki
Lk 12,32–48

nekega drugega »imetja«. Hlastamo
za čutenjem. Sodobni ljudje smo
postali čutni človek. Živim iz tedna
v teden, skrbim za preživetje, toda
po čem pri tem hrepenim? Počasi, a
zanesljivo smo se potopili močvirje,
v katerem se je treba dobro počutiti.
Ponekod je zraven še, da je treba
dobro izgledati.
Evangelij namesto »veliko let«
bogatašu pove naravnost: »to
noč«, »nocoj boš umrl«; namesto
»uživanja življenja« mu bo »vrnil
življenje«.
Ni se treba boriti proti »imeti«.
Le zamenjamo ga lahko z »vrniti«.
Talent (življenje) smo prejeli, da
bi ga izgubili, ne pa imeli. In le
kdor izgubi, zares vrne. Dokler ne
izgubimo, zaradi ljubezni trpimo. Le
čemu?
župnik

V TOREK PORCIJUNKULA V KRIŽU
Lepo
vabljeni,
da se na praznik
porcijunkule,
v
torek, 2. avgusta,
udeležite ene od
treh maš, ki bodo
v samostanski cerkvi v Vipavskem
Križu ob 7. in 10. uri ter ob 19.30.
Pri večerni maši bo prepeval moški
zbor Janeza Svetokriškega.
To naj bi bil tudi spravni dan. Zato
boste lahko pristopili k sveti spovedi
pred in med mašami. Obhajanje
zakramenta sprave je eden izmed
pogojev za prejem porcijunkulskega
odpustka.
Verniki se boste lahko zadržali tudi v
tihi molitvi pred Najsvetejšim, ki bo

izpostavljeno od 8. do 10. ure in od
15. ure do 19.30.
V skupnem prizadevanju, da bi
Božje kraljestvo med nami raslo
tudi iz korenin zdravega izročila,
se bratje kapucini veselimo vašega
sodelovanja in snidenja.
NADOMEŠČANJE
Do sobote zvečer sem na tednu z
mladimi v Stržišču, se priporočamo
v molitev. Tedenska maša samo
v ponedeljek v Kamnjah. Če
bo potrebno, se obrnite na g.
Joška Tomažiča v Šempasu, št.
prenosnega telefona: 041 636 260,
ali katerega od drugih duhovnikov v
dekaniji. Vabljeni, da se zberete pri
molitveni skupini v cerkvi.
KRST
V nedeljo ob 12.30
bo v Črničah prejela
krst Ema Ušaj, hči
Jurija in Lucije iz Črnič. Njeno
družino priporočamo v molitev.
SHOD V LOGU
V nedeljo je redni shod ob 17. uri,
spoved od 16. ure, sinodalna tema:
spregovoriti.
URNIKA VEROUKA
nam še ni uspelo uskladiti in še
ni objavljen, večina terminov
bo predvidoma ostala enakih.
Uskladili bomo še lokacije in ure z
župnijo Batuje. Hvala že vnaprej
katehistinjam v vseh treh župnijah
in staršem, ki sodelujete.

NAROČILO SVETIH MAŠ
Hvala za vašo potrpežljivost ob
čakanju na naročene namene.
Lepo je, da ste pripravljeni oddati
namene tudi drugam. Trenutno je
krajša vrsta le v Črničah, drugje
ostaja dolga, lahko sprejmem
samo po en namen.
Ker sprejemam namene na raznih
koncih in po različnih poteh, vas
prosim, da mi vedno sporočite, če
sem kakšnega pomotoma izpustil
ali zamešal.
HVALA
za vaše darove za župnijo. V
nedeljo, 17. 7., (izpadlo iz oznanil)
ste na šagri v Skriljah za skriljsko
cerkev darovali 511,70 evra in
50 evrov za župnijo, v Črničah
216,13 ter v Batujah in Selu
skupaj 214,20 evra.
Prejšnjo nedeljo ste za župnijo
darovali v Kamnjah 250 ter za
ogrevanje in cerkev 97 evrov, v
Črničah 227,70 ter v Batujah in
Selu skupaj 368,90 evra.
Za misijonska vozila za sklad
MIVA ste darovali v Kamnjah 675,
v Črničah 285 in v Batujah 325
evrov. Hvala v imenu vseh, ki
bodo vozila uporabljali, darovi so
že nakazani preko misijonskega
središča Slovenije.

Pred nami je:

• nedelja, 14. 8., šagra sv. Lovrenca v
Malovšah;
• ponedeljek,
15.
8.,
praznik
vnebovzetja Device Marije;
• nedelja, 21. 8. šagra sv. Roka v Selu;
• nedelja, 28. 8. šagra sv. Jerneja v
Gojačah.
Enodnevno župnijsko romanje letos še
ni potrjeno, ker so skoraj vse sobote že
vezane, morda nam uspe med tednom
ali, če bo covid dopuščal, predvidoma
šele 8. oktobra.

Gospod vsega stvarstva, odpusti
človeštvu grehe proti naravi in
usmeri njene moči tako, da bomo
obdarjeni z dežjem.
Dobri Bog, prosimo za tiste, ki
sodelujejo pri gašenju požara na
Krasu; vlivaj jim telesnih in duhovnih
moči in naj jih pri delu varujejo
angeli varuhi.

