št. 29/12

Nameni svetih maš:
ponedeljek, 16. 7.,

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje

Odlomki Božje besede
na 16. nedeljo med letom:
1. berilo: Jer 23,1–6
2. berilo Ef 2,13–18
evangelij: Mr 6,30–34

ČRNIČE ob 20.00
za †† Ušaj,
p. n. Gojače 30

petek, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za † Pavla Bratina,
Vrtovin 17
SKRILJE ob 8.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74
KAMNJE ob 20.00
za †† Stanka in Veroniko
Pegan, Kamnje 7
VRTOVIN ob 20.00
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a, 30. dan

sobota, 21. 7.,
Danijel (Danilo),
prerok

SKRILJE ob 8.00
za †† Rustja,
Skrilje 30

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Črniče 12

22. 7.
16. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova
Marija Magdalena,
svetopisemska žena

KAMNJE ob 7.45
za župnijo
blagoslov vozil

sreda, 18. 7.,
Friderik (Miroslav),
mučenec

Otresti prah

(Mr 5,27–31)

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožka in Silvo Bratina,
p. n. Gojače 13

torek, 17. 7.,
Aleš,
spokornik

15. nedelja med letom, 15. julija 2012

Tisti čas
je Jezus
poklical k sebi dvanajstere in jih začel
pošiljati po dva in dva.
Dajal jim je oblast nad
nečistimi duhovi in
jim naročil, naj razen
palice ne jemljejo na
pot ničesar, ne kruha
ne popotne torbe ne
denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj
ne oblačijo dveh oblek.
Govoril jim je: »Kjer
koli stopite v hišo,
ostanite tam, dokler
ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme
in vas ne poslušajo,
pojdite od tam in si
otresite prah z nog,
njim v pričevanje.«
In šli so ter oznanjali,
naj se spreobrnejo.
Izgnali so tudi veliko
hudih duhov in veliko
bolnikov mazilili z
oljem ter jih
ozdravili.

KAMNJE ob 20.00
na čast Materi Božji v zahvalo
za zdravje, p. n. Ajdovščina

Karmelska Mati Božja

Zgodba pripoveduje, da sta meniha na poti v samostan srečala zelo lepo žensko. Ni mogla čez reko, zato
si jo je eden izmed njiju posadil na rame in jo nesel
na drugi breg. Drugi menih se je potem dve uri pohujševal: »Kako si se upal dotakniti ženske? Še več! Celo
čez reko si jo nesel! Kaj bodo rekli ljudje?!« Prvi menih
je potrpežljivo poslušal to govoričenje. Končno ga je
ustavil: »Brat, jaz sem žensko odložil na bregu reke.
Ti pa jo še vedno nosiš?«
Kolikokrat nosimo s seboj stvari, ki se nas držijo,
in nismo prosti. Jezus naroča učencem: Če vas kje ne
sprejmejo, otresite prah z nog ... Običajno to razumemo kot žuganje, češ, boste že videli! Toda Jezus govori, naj pričujemo: Otresite prah v pričevanje. Kdo lahko pričuje? Tisti, ki se ga ne drži prah, ko ga zavrnejo.
Zlasti starši in stari starši, nehajte moralizirati in
začnite pričevati. Mladi gredo po svoje, in vi ste zaradi tega marsikdaj upravičeno razočarani. Toda, če se
vam je zato sesul svet, pomeni, da niste otresli praha,
da vaša vera sloni le na sadovih vašega truda. Če smo
zagrenjeni, samo dokazujemo, da vere sami nismo
doživeli. Morda veliko govorimo o pravem nauku, o
vrednotah, ne znamo pa govoriti o živem
Bogu, povedati nobene zgodbe o tem,
kaj je Bog naredil v našem življenju.
Enako velja za nas, duhovnike.
Če kdo ne sprejme mojega
oznanjevanja, me sicer boli, a
če sem s tem obremenjen, pomeni, da še nisem prost.
Morda te nekdo že dolgo opazuje, ali te je Bog res prevzel ali pa se
še vedno plaho oziraš nazaj.
župnik

četrtek, 19. 7.,
Makrina,
puščavnica

SKRILJE ob 9.00
za †† Rustja, Skrilje 60 in
za †† Bratina, Skrilje 75

MALOVŠE ob 20.00
za † Marto Cigoj,
8. dan
ČRNIČE ob 20.00
p. n. darovalcev
RAVNE ob 20.00,
na čast Materi Božji za
zdravje, p. n. Ravne 10

ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja,
p. n. Gojače 36
blagoslov vozil

procesija, blagoslov vozil

Obvestila:
•

Mladi in študenti v vabljeni na ogled filma Miroljubni bojevnik v župnijsko dvorano
v ponedeljek ob 20.30.

•

V nedeljo je šagra sv. Marjete v Skriljah. Vabljeni k sveti maši ob 9. uri, po
maši procesija.

•

Letošnja Krištofova nedelja ima geslo »Z veseljem darujem, življenja rešujem«. Po vseh mašah bo blagoslov vozil. Kot običajno boste v poseben nabiralnik
lahko oddali dar za srečno prevožene kilometre za sklad MIVA, ki pomaga misijonarjem pri nabavi terenskih vozil in traktorjev.

•

Še vedno se mladi lahko pridružite vrstnikom na tednu duhovnosti od 29. 7. do 5.
8. v Stržišču pod Črno prstjo.

 Za konec
PRODAJA – »Psa bom prodal.« »Ali je hud?« »Ne, saj še ne ve, da ga bom prodal.«
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

