15. nedelja med letom

14. 7. 2013
št. 27

(Lk 10,25–29)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1Mz 18,1–10a
2. berilo: Kol 1,24–28
evangelij: Lk 10,38–42

KAMNJE ob 20.00
v dober namen,
Kamnje 3c

GOJAČE ob 20.00
za †† Anico Košuta in njene
starše, p. n. Gojače 11

torek, 16. 7.
Karmelska Mati Božja

VRTOVIN ob 20.00
za † Dorico Vodopivec,
Vrtovin 48, 30. dan
SKRILJE ob 8.00
za † starše Kodrič,
Skrilje 36

ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo na čast
Materi Božji, p. n. Črniče 91
MALOVŠE ob 20.00
za †† redovnico Nikodemo in
Lojzko Rebek, p. n. Malovše 12

KAMNJE ob 20.00
za †† starše,
Kamnje 5
VRTOVIN ob 20.00
za † Stanka Šateja,
Vrtovin 68
SKRILJE ob 8.00
za † Vinka Bratina,
p. n. prijateljev
KAMNJE ob 7.00
za †† Zofijo Cingerle,
Vrtovin 127, 30. dan

ČRNIČE ob 20.00
za žive in †† duhovnike, redovnike
in redovnice, p. n. darovalca

Bonaventura,
cerkveni učitelj

sreda, 17. 7,
Aleš,
spokornik

Ne zasuj, ampak izpolni
Tisti
čas je
vstal
neki učitelj postave,
in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel:
»Učitelj, kaj naj
storim, da dosežem
večno življenje?«
Rekel mu je: »Kaj
je pisano v postavi?
Kako bereš?«Ta je
odgovoril: »Ljubi
Gospoda, svojega
Boga, iz vsega srca,
z vso dušo, z vso
močjo in z vsem mišljenjem, in svojega
bližnjega kakor samega sebe.« »Prav
si odgovoril,« mu je
rekel, »to delaj in
boš živel.«
Ta pa je hotel sebe
opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo
je moj bližnji?«
...

ponedeljek, 15. 7.,

četrtek, 18. 7.,

Spomnim se pripovedi moža in žene. Vrnila sta se s težko pričakovanih počitnic. »Končno brez napetega urnika,
končno čas zase in za svoje,« sta si rekla ob odhodu.
Toda čas dopusta je bil miren le na zunaj, od znotraj je
vztrajno kljuval nemir. »Odšli smo, da bi bili končno več
skupaj, vrnili smo se še vedno kot tujci. Izpraznili smo
se zunanjega nemira, a napolnili z notranjim nemirom.
Človek potrebuje počitnice, da bi postal bolj človek.
Človek ni žival, ni medved, ki potrebuje brlog za mirovanje. Odpočiti se mora telo, toda pri človeku telo ni
lupina, ni predmet. Vezano je na neskončno globino. Če
je ta globina izpolnjena z ljubeznijo, človek ve, zakaj živi.
Tudi telo se umiri in polepša. Žival nima težav z notranjim duhovnim nemirom. Živali ni potrebna zapoved ljubezni. Žival je lahko zadovoljna, ne more pa biti srečna.
Lahko se zgodi, da nam med počitnicami tehnika in
sodobne »igračke« ukradejo notranji mir. Številni otroci
pa tudi odrasli ob počitku in vseh možnostih ostajajo
v globoko v srcu strašno sami. Srce si polnijo z umetnimi podobami z zaslonov, skoraj nikoli ne vzamejo v
roke dobre knjige. Na koncu so na zunaj spočiti, znotraj
utrujeni, prazni, naveličani, neustvarjalni. Otroška in odrasla
globina vsaka na svoj način potrebujeta poleg
sebe drugega. Odnosi so, ki nas izpolnjujejo. Počitnice potrebujemo zato, da bi
zmogli znova bolj ljubiti.
Jezusov odgovor človeku, ki je iskal srečo, je zato lahko v počitniškem času zelo
konkreten. Bog te ni ustvaril, da bi bil le zadovoljen, ustvaril te z je z neskončno globino, ustvaril te je, da bi dosegel srečo.
župnik

Elij iz Koštabone,
diakon, mučenec

petek, 19. 7.,
Makrina Mlajša,
devica
sobota, 20. 7.,

Marjeta Antiohijska,
mučenka
21. 7.

16. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova
Danijel, prerok,
redovnik

SKRILJE ob 8.00
v zahvalo Bogu in svetogorski
Kraljici, Skrilje 83
PROCESIJA SRT

ni svete maše

ČRNIČE ob 20.00
za † Vladimirja Žerjala,
p. n. Črniče 108
ČRNIČE ob 10.00
za †† Nado Ipavec in Sonjo
Ušaj, p. n. Ravne 1
za župnijo
ob 14.00 krst otrok

• HVALA vsem, ki ste ta teden prevzeli dela in pomagali na Svetem Pavlu!
• V ponedeljek ob 20.30 sestanek ŽGS in gradbenega odbora v Kamnjah ob 20.30.
• GLORIA POLO ORTIZ: v soboto vabljeni na pričevanje kolumbijske zobozdravnice, ki je v Sloveniji znana po knjigi »Zadela me je strela« in je pred leti med klinično smrtjo smela za trenutek
pogledati v svojo »knjigo življenja«. V petek ob 16.30 v Logu pri Vipavi.
• KRIŠTOFOVA NEDELJA letos z geslom »Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti!« Pri 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 nakupu terenskih vozil in traktorjev.
• ŠAGRA V SKRILJAH: v nedeljo vabljeni v Skrilje na šagro sv. Marjete ob 8. uri. Potrudimo se za
lep procesijo. V nedeljo bo zaradi procesije drugačen urnik svetih maš. Lahko se prilagodite
in izkoristite eno od možnosti, ki so v obeh župnijah.
• V nedeljo bo v Črničah prejela sveti krst Vanesa Velikonja, hči Marka in Sanele iz Črnič 45.
Mlado družino priporočamo v molitev.
• Ob smrti † Marije Šatej ste namesto cvetja za Svetega Pavla zbrali in darovali 575,00 €. Hvala
svojcem in vsem darovalcem, ki se ob smrti odločite za tako lepo in zelo dragoceno gesto!
• POSNETKI NOVE MAŠE: še vedno lahko naročite zgoščenko (prispevek: celota 16 €, izbor 10 €)
z video posnetki nove maše in posvečenja.
• Mladi, še se lahko prijavite za teden v Stržišču od 4. do 11. 8., družine od 22. do 25. 8.

 Za konec

PRI KOSILU – Gost v restavraciji potoži: »Natakar! V moji juhi je muha!«
Natakar: »Ojej, po navadi v mikrovalovni pečici ne preživijo!«
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

