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21. navadna nedelja, 21. avgusta 2011
Ko je tisti čas
Jezus prišel v
pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence:
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin
človekov?« Rekli so: »Eni,
da je Janez Krstnik, drugi, da
Elija, spet drugi, da Jeremíja
ali eden izmed prerokov.«
Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je
odgovóril; rekel mu je: »Ti si
Kristus, Sin živega Boga.«
Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti
tega ti nista razodela meso
in kri, ampak moj Oče, ki je v
nebesih. Jaz pa ti povem: Ti
si Peter, Skala, in na tej skali
bom sezidal svojo Cerkev in
peklenska vrata je ne bodo
premagala. Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva; kar
koli boš zavezal na zemlji, bo
zavezano v nebesih; in kar
koli boš razvezal na zemlji, bo
razvezano v nebesih.« Tedaj
je učencem naročil, naj nikomur ne povedo,
da je on Kristus.
(Mt 16,13—20)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Jer 20,7–9
2. berilo Rim 12, 1–2
evangelij: Mt 16,21–27

Kaj pravijo ljudje?
Kako velika je obremenjenost z vprašanjem,
kaj bodo rekli ljudje. Koliko bolj sproščeno bi
živeli, če bi se znali otresti teh predsodkov.
Kdor živi iz vere in je član Jezusove skupnosti,
se vedno znova sprašuje, ali je njegova vera
osebna, ali pa sloni zgolj na tem, kar mislijo
in delajo drugi. Tudi kot duhovnik se moram
vedno znova vprašati: ali res verujem, ali me
samo nosi vsakdanji val dogodkov.
Kakor je na eni strani skušnjava, da bi
vero živeli samo iz naslanjanja na druge in
na izročilo, tako je po drugi strani enako
vabljivo, da bo jo živeli le osebno, brez
življenja v skupnosti. Peter je na Jezusovo
vprašanje prvi korajžno odgovoril z osebnim
prepričanjem. Ne samo to. Pripravljen se je
bil tudi izpostaviti pred drugimi. Padal je, in
vendar je bil »mož«! Potrebno je oboje.
Skoraj se bo začelo novo pastoralno leto.
Odpravimo se na pot z novim navdušenjem.
Tako bomo v drugačni luči videli grožnje
sedanjih časov.
Vsak lahko pomaga sebi in
drugemu narediti oboje: se
brez predsodkov pridružiti
skupnosti nepopolnih in odriniti
na odprto morje osebne vere.
Tam, na globokem morju vere se
človek najprej znebi nepotrebnih
predsodkov.
župnik
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Nameni svetih maš:
ponedeljek, 22. 8.,

Nameni svetih maš:

Devica Marija
Kraljica

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona in Valerijo
Vodopivec, p. n. Kamnje 1a

torek, 23. 8.,
Roza iz Lime
devica

VRTOVIN ob 8.00
za † Ivana Čermelja,
Vrtovin 90

GOJAČE ob 20.00
za † Drago Pirjevec
Gojače, p. n. darovalca
ČRNIČE ob 20.00
za † Marjana Kosovela,
p. n. Črniče 59

sreda, 24. 8.,
Jernej,
apostol

SKRILJE ob 20.00
za † Hermana Čavdka,
Skrilje 37

četrtek, 25. 8.,
Ludvik IX.,
kralj

KAMNJE ob 8.00
za †† starše Bratina in Vodeb,
Kamnje 33
VRTOVIN ob 8.00
za †† Vrtovin 107

petek, 26. 8.,
Tarzicij in Hadrijan
mučenca
sobota, 27. 8.,
Monika,
mati sv. Avguština

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka in Vido Čermelj,
Vrtovin 72, p. n. Skrilje
KAMNJE ob 18.00
poročna sveta maša
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(Kristina Ogrizek in Klemen Rustja)
28. 8.
22. NAVADNA
NEDELJA
Avguštin,
cerkveni učitelj

KAMNJE ob 7.45
za †† Antona in Valerijo
Vodopivec in Jožko Krašna,
Kamnje 10
KAMNJE ob 10.30
za zdravje, Skrilje 70c

SKRILJE ob 8.00
za † Stanka in Vido Čermelj,
Vrtovin 72, p. n. Skrilje
KAMNJE ob 18.00
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ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za † Ljuba Bavčarja
p. n. Gojače 3b
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Obvestila:

Obvestila:

• V nedeljo je šagra sv. Jerneja v Gojačah, sveta maša ob 9. uri.
• Srečanje za strežnike v ponedeljek ob 18. uri v učilnici v Kamnjah, ob 18.45 na igrišču, ob
20. uri maša.
• Vpis otrok k verouku in nabava učbenikov bo po 28. avgustu.
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KNJIGA – »Poznam te! Zame si kakor odprta knjiga!« pravi med prepirom žena možu. Mož ji ne ostane dolžan:
»Motiš se! Tudi pri odprti knjigi vidiš le dve strani!«
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