št. 31/12

OZNANILA

torek, 31. 7.,

17. nedelja med letom, 29. julija 2012
Saj se ne splača

(Jn 6,9–13)

Odlomki Božje besede
na 18. nedeljo med letom:
1. berilo: 2 Mz 16,2–15
2. berilo Ef 4,17.20–24
evangelij: Jn 6,24–35

ponedeljek, 30. 7.,
Peter Krizolog,
cerkveni učitelj

župnij Črniče in Kamnje

»Tukaj
je deček,
ki ima pet ječmenovih
hlebov in dve ribi, a kaj
je to za toliko ljudi?«
Jezus je dejal: »Recite
ljudem, naj sedejo.«
Bilo pa je na tistem
kraju veliko trave.
Posedlo je torej kakih
pet tisoč mož. Tedaj
je Jezus vzel hlebe, se
zahvalil in jih razdelil
med sedeče. Prav tako
je razdelil tudi ribe,
kolikor so jih hoteli.
Ko so se najedli, je
rekel svojim učencem:
»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
ječmenovih hlebov
ostali tistim,
ki so jedli.

Nameni svetih maš:

Kaj se bo pa poznalo, če živim drugače? Saj se ne
splača. Pri tolikih ljudeh, svet gre svojo pot, pomembno je, da poskrbiš zase. Bolje je ljudi pustiti pri miru,
saj je že tako žalostno in jih lahko samo še vznemirjamo ...
Pet hlebov in dve ribi! Nekdo jih je le opazil, drugi jih
je bil pripravljen deliti. Večina pa je najbrž razmišljala:
saj se ne splača niti dražiti ljudi, tako in tako bodo še
bolj lačni, »kaj je to za toliko ljudi?« Pustimo jih.
Prav danes se ponavlja ta skušnjava. Zdi se, kot
da je časa zagotovljene hrane in preživetja konec. In
še huje, nič več trdnega ni, ne ustanove ne ljudi, na
katere bi se še lahko zanesel; saj se ne splača več biti
zahteven do mladih, jih vzgajati, vanje verjeti, pustimo jih … Naj gre vse skupaj svojo pot. Osebno sem
prepričan, da je to najnevarnejša in najbolj prefinjena skušnjava teh časov. To je strupeni poganski glas
sveta, ki vztrajno prišepetava: pretežko bo, ne boš
zmogel ... raje stisni življenje k sebi in pusti, da grejo
stvari svojo pot.
Božji glas pa prav v sredi, v globini, brez hrupa govori: »Vi jim dajte jesti.« Ko se zdi vse izgubljeno, Bog
uporabi malo, neznatno. Že od Abrahama pa vse do
današnjih dni zmaguje »nelogika«. Ko se vsa vrata zapro, se odpre pot, da bi se človek osvobodil napuha in
bi spet odkril, da je Bog resnična dobrota,
da ni brezsrčen upravljalec vesolja.
Tudi tebe Bog ni zapustil, hotel te je,
da si. Vera seže čez brezno nesmisla,
obupa in gole logike sveta. Toda on želi
uporabiti tistih tvojih pet hlebov in dve
ribi. Samo začni, veruj, uporabi to, kar je,
in ne bodi zagledan v tisto, česar ni. Če
bi imeli vedno vsega dovolj in na zalogo, ne bi doživeli Boga od blizu.
župnik

Ignacij Lojolski,
duhovnik
sreda, 1. 8.,
Alfonz M. Ligvorij,
cerkveni učitelj
četrtek, 2. 8.,
porcijunkula,

prvi petek, 3. 8.,
Lidija
svetopisemska žena
prva sobota, 4. 8.,
Janez M. Vianej.,
duhovnik
5. 8.
18. NEDELJA
MED LETOM
Marija Snežna
(Nives)

ni svete maše
V Stržišču:
za † Angela in Darinko Soban,
Vrtovin, p. n. Lokavec
ni svete maše
V Stržišču:
za † Andrijano Leban, p. n.
ni svete maše
V Stržišču:
za zdravje, p. n.
ni svete maše

ni svete maše

GOJAČE ob 20.00
za † Marijo Bratina Bavčar,
p. n. Gojače 44
ČRNIČE ob 20.00
za † Marico Hvalič in vse ††,
Črniče 32, p. n. Črniče 1b
MALOVŠE ob 20.00
na čast Materi Božji
za duše v vicah, p. n. Malovše
ČRNIČE ob 20.00
za †† duhovnika Dušana
Bratina in Bogdana Brica,
p. n. Gojače
ČRNIČE ob 20.00,
za † Jelko Lozar, 30. dan
uro pred mašo češčenje spoved

RAVNE ob 20.00
p. n. darovalca

ni svete maše
V Stržišču:
za župnijo

SKRILJE ob 7.45
za †† Cigoj,
Skrilje 86
KAMNJE ob 10.30
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2
krst otrok

ČRNIČE ob 9.00
za †† Volk,
p. n. Črniče 63b
LOG PRI VIPAVI ob 17.00
v čast Materi Božji za župnijo

Obvestila:
• Do nedelje smo na tednu duhovnosti v Stržišču. Če je nujno, pošljite sporočilo ali pokličite na mobilni telefon.
• Prvi petek in sobota. V župniji Kamnje ne bo obiska bolnikov. Vabljeni k spovedi in češčenju v
Črniče po 19. uri.
• V četrtek, 2. avgusta, vabljeni v samostansko cerkev v Vipavskem Križu na praznovanje porcijunkule. Svete maše ob 7. , 10. in 19. uri. Od 8. do 10. ter 16. do 19. ure češčenje Jezusa v Najsvetejšem
zakramentu. Ves dan bodo bratje na voljo za sveto spoved, priložnost za prejem popolnega odpustka.
• V soboto bo ob 19. uri v Logu mesečna sveta maša s pobožnostjo šestih prvih sobot z namenom
zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu srcu v molitvi za naše družine.
• Krst otrok: V nedeljo bosta v Kamnjah pri drugi maši prejeli sveti krst: Lucija Klara Sluga, hči Urške in
Simona, Kamnje 49, in Ivana Štor, hči Patricije in Roberta, Skrilje 87a. Obe družini priporočamo v molitev.
• Shod v Logu: v nedeljo je za sodelovanje na vrsti župnija Črniče. Vabljeni k sveti spovedi in maši ob 17. uri,
• Gremo v hribe: v petek in soboto, 10., 11. avgusta, gremo spet na Triglav, tokrat z druge, lažje strani. Več informacij in prijave po 5. avgustu, po e-pošti lahko prej.
• V nedeljo smo za sklad MIVA zbrali: v Črničah 360, v Kamnjah 831,20; pri nabirki za cerkev na
šagro v Skriljah pa 355,70. Hvala vsakemu darovalcu!

 Za konec
ZOBOZDRAVNIK – »Saj vam ni potrebno drža
držati ust tako široko odprtih!«
tih! je
j zobozdravnik
b d
ik rekel
k l pacientu
i t na stolu.
t l
»Ali ne boste vrtali?« »Vrtal bom že, toda jaz ostanem zunaj!«
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

