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ponedeljek, 6. 8.,

OZNANILA
Lakota po kruhu
Kar nekajkrat sem poslušal godrnjanje nad hrano v
Ko je
kakšnih skupnih menzah, tovarnah, šolah, semenišču …
tisti čas
Verjetno ne bi nihče mogel vsak dan skuhati nekaj, nad
množica videla, da
čemer se ne bi še vedno pritoževali. Odnos do hrane in
tam ni ne Jezusa ne
godrnjanje v neki skupnosti je največkrat le pokazatelj
njegovih učencev, so
notranje praznine in nezadovoljstva. Tako danes, tako
sami stopili v čolne,
včasih. Tudi pri Izraelcih na poti v svobodo skozi puščaodpluli v Kafarnaum
vo ni bilo drugače. Dobili so čudežno hrano z neba in
in iskali Jezusa. Ko so se je kaj kmalu naveličali. Hrani lahko dajemo pretiran
ga našli na drugi stra- pomen, ostanemo nenormalno izbirčni in zahtevni. Tudi
ni jezera, so mu rekli: to je lahko le klic notranje praznine. Živimo v časih, ko
»Učitelj, kdaj si prišel se marsikdo sprašuje, ali bo še imel sredstva za nakup
sem?« Jezus jim je
osnovnih živil, v isti sapi pa iščemo »kruha in iger«.
odgovoril in rekel:
Podobno je bilo v zelo razvitem starem rimskem cesar»Resnično, resnično,
stvu, preden je propadlo. Naš čas je tudi čas mnogih
povem vam: Ne iščete motenj hranjenja, marsikateri mlad človek se pretirano
me zato, ker ste videli najeda ali pa pretirano hujša zaradi težav s telesom, z
znamenja, ampak ker občutkom, da ni dovolj lep in sprejet. Spet klic notranje
ste jedli kruh in se
praznine, bolečine in pomanjkanja ljubezni!

Odlomki Božje besede
na 19. nedeljo med letom:
1. berilo: 1 Kr 19,4–8
2. berilo Ef 4,17.30–5.2
evangelij: Jn 6,41–51

GOJAČE ob 20.00
za †† Ladislava in Rozalko
Slejko, p. n. Gojače 37

VRTOVIN ob 20.00
za †† Podgornik
Vrtovin 34
SKRILJE ob 20.00
za † Maksa in Katarino
Kravos, Skrilje 77
KAMNJE ob 20.00
za † Marijo Dragota,
Kamnje 31

ČRNIČE ob 20.00
p. n. darovalca

petek, 10. 8.,
Lovrenc,
diakon

ni svete maše

RAVNE ob 20.00,
p. n. darovalca

sobota, 11. 8.,

ni svete maše

12. 8.
19. NEDELJA
MED LETOM
Ivana Šantalska,
vdova

VRTOVIN ob 7.45
za †† Stanka Šateja,
Vrtovin 68

ČRNIČE ob 20.00
za †† Podornik,
p. n. Gojače 30
ČRNIČE ob 7.30
za župnijo

torek, 7. 8.,

18. nedelja med letom, 5. avgusta 2012

(Jn 6,24–27)

KAMNJE ob 20.00
za †† Jožefa in Zofijo
Bratina, Kamnje 33a

Jezusova
spremenitev na gori

župnij Črniče in Kamnje

nasitili. Ne delajte za
jed, ki mine, temveč
za jed, ki ostane za
večno življenje in vam
jo bo dal Sin človekov; tega je namreč
potrdil Oče, Bog.«

Nameni svetih maš:

Človek je res lačen kruha, vendar predvsem kruha,
ki lahko izpolni notranjo praznino. Veliki Dostojevski je
zapisal: Človek lahko živi brez kruha, ne more pa živeti
brez lepote. Lepota je utelešena ljubezen. Zato je tudi
za nas čas zelo resen Jezusov opomin: »Ne iščete me
zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli
kruh in se nasitili.« Bog dobro ve, kako
težko je delati za preživetje. Toda gorje,
ko nakupovalni centri postanejo malik,
gorje, ko telesna hrana postane središče življenja. Odkrij, človek, v svojem nezadovoljstvu še drugo praznino in lakoto. Ne boj se svoje lastne
praznine in lakote; verjemi, da obstaja tudi zate še drug kruh.
župnik

Kajetan,
duhovnik
sreda, 8. 8.,
Dominik,
redovnik

četrtek, 9. 8.,

Terezija Benedikta
od Križa, mučenka

Klara,
redovnica

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Možina,
Potoče 24

MALOVŠE ob 20.00
za † Marto Cigoj,
30. dan
ČRNIČE ob 20.00
za †† Plahuta,
p. n. Gojače 30

MALOVŠE ob 9.00

za † duhovnika Janka Krkoča
in njegove †† starše,
p. n. Malovše 6

Obvestila:
• V petek se odpravljamo skupaj v hribe, če nam bo dano primerno vreme. Prijavite se
čim prej zaradi skupinske vozovnice. Dobili smo prostor in povezave za prevoz, zato
gremo letos iz Bohinja, Stare Fužine preko planine Vogar k Triglavskim jezerom. Čeprav
ne bomo osvojili očaka, se bomo naužili mnogih lepot . Prespali bomo pri Sedmerih
jezerih, naslednji dan nadaljevali pot (bolj vzdržljivi se boste lahko povzpeli tudi na Lepo
špičje) in se čez Komno vrnili v dolino.
Zbrali se bomo kar na železniški postaji v Novi Gorici, v petek ob 5.15 (odhod vlaka
5.25), iz Boh. Bistrice imamo avtobusno povezavo. Cena povratne vozovnice za vlak je
7,68 (odrasli) in 5.48 (otroci) , avtobus okr. 4 €, za prenočišče 13 € (člani PD), 23 € (nečlani), skupni strošek okr. 25 (člani), 35 (nečlani). Vrnili se bomo v soboto v Novo Gorico
ob 18.45 ali najpozneje 20.55, če ne bomo ujeli prejšnjega vlaka.
• V nedeljo vabljeni na šagro v Malovše, sveta maša bo ob 9. uri.
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