14. nedelja med letom

7. 7. 2013
št. 26

(Lk 10,2–6)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 5Mz 30,10–14
2. berilo: Kol 1,15–20
evangelij: Lk 10,25–37

KAMNJE ob 20.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

GOJAČE ob 20.00
za †† Franca in Zoro Ukmar,
p. n. Gojače 33

torek, 9. 7.
Veronika Giuliani,
mistikinja

VRTOVIN ob 20.00
za †† Kandus,
Vrtovin 29
SKRILJE ob 20.00
za † Marjeto Lozar,
Skrilje 75

ČRNIČE ob 20.00
na čast Svetemu Duhu,
p. n. Malovše 45
MALOVŠE ob 20.00
za †† Cigoj,
p. n. Malovše 30

četrtek, 11. 7.,

Benedikt,
opat, zavetnik Evrope

KAMNJE ob 20.00
za †† Antona in Valerijo
Vodopivec, Kamnje 10

ČRNIČE ob 20.00
za † Janka Kosovela,
p. n. Črniče 84a

petek, 12. 7.,
Mohor in Fortunat,
mučenca

VRTOVIN ob 20.00
Za † Marijo Šatej,
Vrtovin 35, 8. dan

RAVNE ob 20.00
za † Kristino in †† Košuta,
p. n. Ravne 9a

sobota, 13. 7.,
Klelija Barbieri,
redovnica

SKRILJE ob 8.00
za †† starše,
Skrilje 30

ČRNIČE ob 20.00
za † Alojzijo Lojk,
p. n. darovalcev

14. 7.

VRTOVIN ob 7.45
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

Kilijan,
mučenec

sreda, 10. 7,
Amalija,
redovnica

Bog – moje upanje
Govoril jim
je:
»Žetev je velika,
delavcev pa malo;
prosíte torej Gospoda žetve, naj
pošlje delavcev na
svojo žetev. Pojdite:
glejte, pošiljam vas
kakor jagnjeta med
volkove. Ne nosite
mošnje ne torbe ne
obuvala in nikogar
na poti ne pozdravljajte! V katero koli
hišo pridete, najprej recite: ‚Mir tej
hiši!‘ In če bo tam
sin miru, bo vaš mir
počival na njem; če
pa ne, se povrne k
vam.

ponedeljek, 8. 7.,

Ko si v največji temi, vsaj taka je moja osebna izkušnja, si
povabljen, da stopiš v kapelo, pokličeš in prisluhneš. Izkušnjo tistega poletnega dne v Kalkuti v Indiji sem že opisal,
ko mi je Sveti Duh dal jasno spoznati: duhovno veselje je
moja pot. Življenje z Bogom je pesem mojega srca.
Zato: ko ne veš, kako se odločiti, zakliči: »Pridi, Sveti Duh.«
Ko te je strah, šepni: »Pridi, Sveti Duh.« Ko ti je vsega dovolj in ne vidiš več smisla, vzdihni: »Pridi, Sveti Duh.« Ko
te bo bolelo srce, zajokaj: »Pridi, Sveti Duh.« Ko boš sam,
pomisli: »Pridi, Sveti Duh.« Skratka, ko se boš počutil kot
človek, pokliči: »Pridi, Sveti Duh.« In bo prišel. Zagotovo.
Tako kot je prišel tistega dne v Kalkuto, ko sem bil v stiski, tako kot verjamem, da bo prišel v spovednico vsakič,
ko ga bom prosil, da iz nje ne bom odhajal utrujen, ampak
vesel in zadovoljen. Če so v zgodovini zmogli različni ljudje
narediti mnogo dobrega, lahko tudi sam, vendar s pomočjo
Boga, s pomočjo Svetega Duha. Kajti ko človek dela s Sveti
Duhom, dela vse novo, vse lepše, vse svetlejše.
Izkušnje in bogastvo prehojene poti me navdaja z upanjem in veseljem. Če so v zgodovini zmogli različni ljudje
narediti mnogo dobrega, lahko tudi sam, vendar s pomočjo
Boga.
Hvala vsem sodelavcem pri novi maši. Brez vaše pomoči gotovo ne bi nagovorila ljudi, ki so
prišli tudi od daleč. Bog,
ki pozna srca vseh
nas, naj vas obdari z milostjo in
svojim varstvom.
Blaž Batagelj

15. NEDELJA
MED LETOM
Kamil de Lellis,
redovnik

KAMNJE ob 10.30
za †† Antona in Silvana
Vodopivca, Kamnje 58

ČRNIČE ob 9.00
za † Cvetko Gerljevič,
p. n. sorodnikov, Malovše 39
za župnijo

SVETI PAVEL ob 18.30
za † Pavla Podgornika in
Tamaro Likar, Vrtovin 24
SVETI PAVEL: Maša ob letošnjem prazniku apostola Pavla bo na Svetem Pavlu v nedeljo ob 18.30.
POSNETKI NOVE MAŠE: Pripravljene so zgoščenke s posnetki mašniškega posvečenja in
nove maše: album (posvečenje in nova maša v celoti) (prispevek 16 €), kolaž z izbranimi deli celotnega dogajanja (prispevek 10 €). Spodobi se, da zgoščenke ne kopiramo. Z
prispevkom boste pomagali pokriti stroške. S tem pokažemo pošten odnos do ljudi, ki so
omogočili tudi ozvočenje in sliko pred cerkvijo. Lepo je, če boste imeli doma spomin na ta
dogodek. V nedeljo po maši se bodo zbirala prednaročila, lahko tudi na župnijski e-naslov,
vendar se ob naročilu tudi zavežite, da boste zgoščenke res vzeli in ne bodo ostajale.

Pred nami je:

nedelja, 14. 7., šagra v Skriljah;
nedelja, 14. 7., krst otrok v Črničah.

 Za konec
IZ LEKSIKONA – Kdo je lovec? Lovec je oborožen moški, ki gre skozi gozd v gostilno.
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

