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18. navadna nedelja, 31. julija 2011
Ko se je izkrcal, je zagledal veliko
množico.
Zasmilili so se mu in
ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so
stopili k njemu učenci in
rekli: »Samoten je ta kraj
in ura je že pozna; odpusti množice, da gredo v
vasi in si kupijo hrano.«
Jezus pa jim je rekel:
»Ni jim treba oditi. Vi jim
dajte jesti!« Rekli so mu:
»Tukaj imamo samo pet
hlebov in dve ribi.« Dejal
jim je: »Prinesite mi jih
sem!« In velel je ljudem,
naj sedejo po travi, vzel
tistih pet hlebov in dve
ribi, se ozrl v nebo, jih
blagoslovil, razlomil hlebe
in jih dal učencem, učenci
pa množicam. Vsi so jedli
in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali,
dvanajst polnih košar.
Teh pa, ki so jedli, je bilo
ož,
okrog pet tisoč mož,
k.
brez žena in otrok.
(Mt 13,14—21)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Kr 19,9a.11─13
2. berilo Rim 9,1─5
evangelij: Mt 14,22─33

Pet hlebov, dve ribi, ne splača se
V množici smo. Tako kot onih pet tisoč in
učenci. Tudi sodobni družbi zmanjkuje kruha,
tistega globljega.
Pet tisoč lačnih mož. Vsi so videli le težavo.
Jezus pa je vso pozornost obrnil na tistih pet
hlebov in dve ribi. Vzel jih je, se ozrl v nebo,
jih blagoslovil, razlomil ... In, zanimivo, tudi mi
z učenci še vedno ponavljamo: »A kaj je to za
toliko ljudi?« Koliko škode naredi skušnjavčevo
prišepetavanje: »Saj mi ne bo uspelo; nima
smisla; zakaj bi se gnal; ne izplača se, ne bom
se izpostavljal; že tolikokrat sem začel ...«
Vera spreminja pet hlebov in dve ribi v čudež.
Vera se začenja pri drobnih rečeh. Koliko
čudežev je mogočih tudi v tvojem življenju!
A kaj, ko vidiš samo gromozansko množico in
ne opaziš tistih pet hlebov. Morda si Gospoda
do sedaj vedno prosil, naj ti odvzame to in to
težavo. Začni moliti drugače. Pusti, naj te v
molitvi vzame v svoje roke in ti ─ kakor dela
mati otrokom ─ ljubeznivo pokaže podrobnosti,
ki jih doslej nisi znal videti.
Tudi v tvojem sedanjem položaju so tisti hlebi
in
tiste ribe. Če boš zagledan le v
množico, ti niti vera ne bo
več veliko koristila. Pustila te
bo mlačnega, preplašenega,
morda celo razočaranega.
Saj ni mogoče! Pa vendar je.
S
Spusti iz rok tistih pet hlebov
S
in dve ribi!
župnik

18. navadna nedelja, 31. julija 2011
Ko se je izkrcal, je zagledal veliko
množico.
Zasmilili so se mu in
ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so
stopili k njemu učenci in
rekli: »Samoten je ta kraj
in ura je že pozna; odpusti množice, da gredo v
vasi in si kupijo hrano.«
Jezus pa jim je rekel:
»Ni jim treba oditi. Vi jim
dajte jesti!« Rekli so mu:
»Tukaj imamo samo pet
hlebov in dve ribi.« Dejal
jim je: »Prinesite mi jih
sem!« In velel je ljudem,
naj sedejo po travi, vzel
tistih pet hlebov in dve
ribi, se ozrl v nebo, jih
blagoslovil, razlomil hlebe
in jih dal učencem, učenci
pa množicam. Vsi so jedli
in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali,
dvanajst polnih košar.
Teh pa, ki so jedli, je bilo
ož,
okrog pet tisoč mož,
k.
brez žena in otrok.
(Mt 13,14—21)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Kr 19,9a.11─13
2. berilo Rim 9,1─5
evangelij: Mt 14,22─33

Pet hlebov, dve ribi, ne splača se
V množici smo. Tako kot onih pet tisoč in
učenci. Tudi sodobni družbi zmanjkuje kruha,
tistega globljega.
Pet tisoč lačnih mož. Vsi so videli le težavo.
Jezus pa je vso pozornost obrnil na tistih pet
hlebov in dve ribi. Vzel jih je, se ozrl v nebo,
jih blagoslovil, razlomil ... In, zanimivo, tudi mi
z učenci še vedno ponavljamo: »A kaj je to za
toliko ljudi?« Koliko škode naredi skušnjavčevo
prišepetavanje: »Saj mi ne bo uspelo; nima
smisla; zakaj bi se gnal; ne izplača se, ne bom
se izpostavljal; že tolikokrat sem začel ...«
Vera spreminja pet hlebov in dve ribi v čudež.
Vera se začenja pri drobnih rečeh. Koliko
čudežev je mogočih tudi v tvojem življenju!
A kaj, ko vidiš samo gromozansko množico in
ne opaziš tistih pet hlebov. Morda si Gospoda
do sedaj vedno prosil, naj ti odvzame to in to
težavo. Začni moliti drugače. Pusti, naj te v
molitvi vzame v svoje roke in ti ─ kakor dela
mati otrokom ─ ljubeznivo pokaže podrobnosti,
ki jih doslej nisi znal videti.
Tudi v tvojem sedanjem položaju so tisti hlebi
in
tiste ribe. Če boš zagledan le v
množico, ti niti vera ne bo
več veliko koristila. Pustila te
bo mlačnega, preplašenega,
morda celo razočaranega.
Saj ni mogoče! Pa vendar je.
S
Spusti iz rok tistih pet hlebov
S
in dve ribi!
župnik

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 1. 8.,

Nameni svetih maš:

ni svete maše

Alfonz M. Ligvorij,
cerkveni učitelj

torek, 2. 8.,
porcijunkula

ni svete maše

sreda, 3. 8.,
Lidija,
svetopisemska žena

ni svete maše
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GOJAČE ob 20.00
za † Tončko Cigoj,
p. n. Gojače 8

ni svete maše

ni svete maše

MALOVŠE ob 20.00
za žive in †† duhovnike
Črniške župnije,
p. n. darovalca
GOJAČE ob 20.00
za †† Zoro in Franca Ukmarja,
p. n. Gojače 33

Alfonz M. Ligvorij,
cerkveni učitelj
porcijunkula

Janez M. Vianej,
duhovnik

prvi petek, 5. 8.,
Marija Snežna
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Uro pred mašo spoved
in češčenje Najsvetejšega.

sobota, 6. 8.,
Jezusova
spremenitev na gori
7. 8.
19. NAVADNA
NEDELJA
Kajetan,
duhovnik

SKRILJE ob 17.00
poročna sveta maša
(Irena Rustja in Blaž Štrancar)

SKRILJE ob 7.45
za † Ljudmilo Kravos,
Skrilje 35
KAMNJE ob 10.30
za †† Vrtovin 78a,
med mašo krst otroka

RAVNE ob 20.00
za †† Kosovel in Lozar,
p. n. Ravne 23
ČRNIČE ob 9.00
za † Cecilijo Ušaj,
p. n. Črniče 67b
za župnijo
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Obvestila:
• Ta teden sem na tednu duhovnosti za srednješolce v Stržišču. Če bo nujna potreba, pokličite (še bolje SMS) na mobilno številko ali se obrnite na brate kapucine v Vipavskem Križu.
• Na prvi petek ste vabljeni k češčenju in zakramentom v Črničah. V župniji Kamnje tokrat
ne bom obiskoval bolnikov, vabljeni k zakramentom v Križ na porcijunkulo.
• 12. in 13. avgusta gremo na Triglav, povabite se med seboj, prijave naslednji teden.
• Na Krištofovo nedeljo smo za misijonska vozila zbrali: v Kamnjah 725,12 €, v Črničah
350,00 €. Hvala v imenu vseh misijonarjev!
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Na praznik porcijunkule, v torek, vabljeni, da se udeležite ene od svetih maš v samostanski cerkvi
v Vipavskem Križu ob 7., 10. in 19. uri. Ob 19. uri bo sv. mašo daroval br. Jurij Štravs, kapucin. To
bo tudi spravni dan, bratje kapucini bodo na voljo za spoved pred in med svetimi mašami. Obhajanje zakramenta sprave je eden od pogojev za prejem porcijunkulskega odpustka.
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 Za konec
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URE PETJA – Žena je obiskovala ure petja, doma pa je pridno vadila. Toda, vedno, kadar je vadila petje doma, je
mož stal na balkonu. »Zakaj vedno stojiš na balkonu, kadar pojem?« »Zato, da sosednje ne mislijo, da te pretepam!«
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župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si
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