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ponedeljek, 13. 8.,

OZNANILA
župnij Črniče in Kamnje
19. nedelja med letom, 12. avgusta 2012
Kaj je res?
Tisti čas
so Judje
godrnjali nad Jezusom,
ker je rekel: »Jaz sem
kruh, ki je prišel iz
nebes,« in so govorili:
»Ali ni to Jezus, Jožefov
sin? Njegovega očeta in
mater poznamo. Kako
more zdaj govoriti:
›Iz nebes sem prišel.‹
« Jezus je odgovoril in
jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne
more priti k meni, če ga
ne pritegne Oče, ki me
je poslal, in jaz ga bom
obudil poslednji dan.
Pri prerokih je zapisano: ›Vsi se bodo dali poučiti Bogu.‹ Vsak, kdor
posluša Očeta in se mu
da poučiti, pride k meni.
Ne rečem, da bi bil
kdo videl Očeta:
samo tisti, ki je od
Boga, je videl Očeta.
Resnično, resnično,
povem vam: Kdor
veruje, ima večno
življenje.«
(Jn 6,41–47)
Odlomki Božje besede
na 20. nedeljo med letom:
1. berilo: Prg 9,1–6
2. berilo Ef 5,15–20
evangelij: Jn 6,51–58

Nameni svetih maš:

Zgodba pripoveduje o turistu, ki je zašel v puščavi. Po
dolgem blodenju je žejen zagledal težko pričakovano oazo
z vodo. Mislil si je sam pri sebi: to ne more biti res, gotovo
je privid, sedaj se mi že meša in z mano je konec. Ko so
ga našli mrtvega, so se čudili, nekdo pa je pripomnil: »Ni
verjel, škoda, bil je pač sodoben človek.«
Jezus je govoril, ljudje pa so godrnjali: »Ali ni to Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo ...« Bili so
preveč »pametni«. »Mi vemo!« je pogost odmev tudi našega časa. Sodobni ljudje veliko vemo, govorimo, slišimo,
gledamo, primerjamo. Mislimo, da bomo »pogruntali« življenje, toda življenje teče in prej umremo. Vemo, a ne
vidimo. Gledamo veliko, toda »videti« največkrat pomeni
le še čutno podobo: »Ali ni to Jožefov sin ...« Če pa zaslutimo nekaj »čez«, se nam zdi utvara, ne verjamemo. Ne
odpravimo se naprej, da bi se najedli in odžejali. Človek
raje čaka, da bo samo od sebe prišlo nekaj novega, izrednega, trdnega. In umre pred izvirom, ne da bi zares
živel. Marijino vnebovzetje lahko postane le še pobožna,
zgolj poučna zgodbica iz preteklosti, ne pa cilj, ki je resnično pred nami.
Zato Jezus govori o kruhu. Najprej je treba stopiti in se
znajti v odnosu z njim, potem ga lahko začneš spoznavati.
Tudi s človekom moraš najprej biti, da ga lahko spoznavaš. Zato danes bolj kot suhoparne resnice potrebujemo
kruha. V današnji zmešnjavi ne boš nikoli
prišel do gotovosti, kaj je res in kaj ni,
če se ne odpraviš na pot. Le kdor išče,
najde. Potrebuješ najprej hrano, da lahko greš naprej. Ob vsej zmedi nam lahko zmanjka notranje hrane: »Nima smisla iskati, rajši bom sam skupaj sestavil
razlago in v njej bolj varno počival. Iskati
ni varno, nič več ni trdno, tako bom vsaj
nekaj imel ...«
Čeprav je okoli nas huda (ne le zunanja)
suša, je voda veliko bliže, kot se zdi. Zato
se ne zapletaj v skušnjavo, pojdi naprej.
župnik

Gertruda,
opatinja

KAMNJE ob 20.00
za †† Nevenko Copič,
p. n. Vrtovin

GOJAČE ob 20.00
za †† Ljubico Krkoč,
p. n. Gojače 33

torek, 14. 8.,
Maksimilijan Kolbe,
mučenec

VRTOVIN ob 8.00
za † Marijo Boltar
Vrtovin 120

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji
v zahvalo, p. n. Rebek

Od 7.30 priložnost za spoved

sreda, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE

KAMNJE ob 7.45
za † starše Rovtar,
Potoče 15a
VRTOVIN ob 9.00
za † Jožeta Kandusa,
Vrtovin 30

ČRNIČE ob 9.00
za † Pavlino Paljk,
p. n. župnije

PROCESIJA

četrtek, 16. 8.,

KAMNJE ob 8.00
za † Vero in Antona
Bratina, Kamnje 1a

ni svete maše

petek, 17. 8.,
Hijacint,
redovnik

ni svete maše

RAVNE ob 20.00,
za † Pavlo in †† Lozar,
Ravne 7

sobota, 18. 8.,

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za †† duhovnika Dušana
Bratina in Bogdana Brica,
p. n. Gojače

19. 8.
20. NEDELJA
MED LETOM
Tekla,
mučenka

KAMNJE ob 7.45
za †† stare starše Vodopivec, ČRNIČE ob 9.00
Kamnje 44
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 78a
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
v dober namen,
Vrtovin 108

Rok,
spokornik

Helena,
cesarica

Obvestila:
• V sredo je slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. Vabljeni na šagro
v Vrtovinu. Ob 9. uri bo sveta maša in procesija.
• V četrtek popoldne odhajamo do nedelje na duhovni vikend za družine v Stržišče pod
Črno prstjo. Letošnja tema: Padec v raju - človeško telo in zaveza. V soboto dopoldne bo gostja s. Mateja Kraševec. Še kdo se lahko pridruži, dobrodošla tudi še kakšna
varuška za otroke.
• V Logu pri Vipavi bodo maše: na predvečer ob 19. uri, spovedovanje od 17. ure, na
praznik ob 6.30, 8.00 in 10.00, spovedovanje od 6. ure.

 Za konec
KLOŠAR
Š
– »Včeraj sem vas na ulici srečala in ste mi rekli, da ste slepi, zdaj vas pa vidim, da berete
časopis!« je vzrojila starejša gospa, ko je v parku na klopi zagledala klošarja.
»Saj ne berem, samo slike si ogledujem!« se je branil klošar.
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

