18. nedelja med letom

3. 8. 2014
št. 31

Tisti
čas
je
Jezus slišal za smrt
Janeza Krstnika
in se je v čolnu
umaknil od tam
v samoten kraj,
sam zase. Množice
pa so to izvedele
in šle iz mest peš
za njim. Ko se je
izkrcal, je zagledal
veliko množico.
Zasmilili so se
mu in ozdravil je
njihove bolnike.
Ko se je zvečerilo, so stopili k
njemu učenci in
rekli: »Samoten
je ta kraj in ura je
že pozna; odpusti
množice, da gredo
v vasi in si kupijo
hrano.« Jezus pa
jim je rekel: »Ni
jim treba oditi. Vi
jim dajte jesti!«
Rekli so mu: »Tukaj imamo samo
pet hlebov in dve
ribi.«
Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: 1Kr 19,9–13
2. berilo: Rim 9,1–5
evangelij: Mt 14,22–33

Ko se zvečeri
»Zakaj šele sedaj odkrivam svari, ki bi jih lahko prej, v
mladosti? Imela sem toliko možnosti, pa nisem …« Tako mi
je iskreno pripovedovala neka žena. Ko gre življenje proti
večeru, se lahko začnem o njem globlje spraševati. Ali pa
se naslonim na preteklost in se ustavim. Večer je od nekdaj v duhovnem življenju zelo pomemben. Je podoba smrti, odhoda. Zato je za duhovno življenje tako pomembno,
kako sklenem dan.
»Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: 'Samoten je ta kraj in ura je že pozna, odpusti množice …'«
Človek je šel po svoje in hotel mimo Boga urediti svet. Toda
ko gre dan »proti večeru«, nas, če smo s seboj iskreni,
začne stiskati. Odkrijemo, da življenja nimamo in da bo nekega dne odteklo. In tu je največja priložnost. Proti večeru
nas Bog lahko zares sreča in najde.
Tudi pri čudežu pomnožitve kruha je moralo priti do stiske.
Šele tedaj običajno pustimo, da Bog zastonj poskrbi za nas.
Šele tedaj razumemo, da pri Bogu ni nobene računice. Da ima
on vedno preveč in mi vedno premalo. Jezus je s tem čudežem nakazal, s čim bo poskrbel za nas. Nakazal je evharistijo.
Tudi če se še tako trudiš biti priden, greš v grob. Toda čaka
te večerja, skupnost. Nekdo jo je pripravil. To je skrivnost
našega »večera«. In sprejeti jo boš moral povsem zastonj.
Zato je Jezus postavil novo hrano, ko se je zvečerilo, na
veliki četrtek. Ko se je zvečerilo, je bil položen v grob, da bi
od tam prejeli življenje, od koder nas straši smrt.
Ko se je zvečerilo, je Kristus vstopil k prestrašenim učencem in jim vdihnil Svetega Duha za
dar odpuščanja. Ko se je zvečerilo, je pomiril
vihar in učence v čolnu sredi morja. Učenca
na poti v Emavs sta mislila, da je konec in ko
se je zvečerilo, se jima je nepričakovano
razodel pri mizi, pri hrani.
Lahko boš umrl kot trmast otrok ali kot
otrok v naročju.
župnik

ponedeljek, 4. 8.,

GOJAČE ob 20.00
za † Ljubico Krkoč,
Gojače 33
ČRNIČE ob 20.00
za †† Krkoč - Bavec,
p. n. darovalca
MALOVŠE ob 20.00
za †† starše Gerljevič
in † Cvetko, Malovše 39
ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče
RAVNE ob 20.00
za †† Leban,
Črniče 26
ČRNIČE ob 20.00

ni svete maše

Janez Vianney,
duhovnik

torek, 5. 8.,
Marija Snežna
(Nives)

ni svete maše

sreda, 6. 8.,
Jezusova
spremenitev na gori

ni svete maše

četrtek, 7. 8.,

ni svete maše

Kajetan,
duhovnik

petek, 8. 8.,
Dominik,
redovnik

ni svete maše

sobota, 9. 8.,
Edith Stein,
sozavetnica Evrope

KAMNJE ob 15.00

10. 8.

VRTOVIN ob 7.00
za †† Ivano Lozar in Franca
Rupnika, Vrtovin 110

19. NEDELJA
MED LETOM,
Lovrenc,
diakon, mučenec

za novoporočenca
(Filip Ferjančič in Simona Bric)

na čast Svetemu Duhu in Materi
Božji, p. n. Čniče 63a

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
MALOVŠE ob 9.00
za † Janka Krkoča,
p. n. Gojače 6

KAMNJE ob 10.30
za † Božo Kugonič,
p. n. tamburašev

• Ta teden smo v Stržišču. V primeru potrebe pustite sms ali pokličite na mobilno številko
041 862 636. Še vedno se lahko pridruži še kdo od birmancev, srednješolcev, študentov.
• V soboto bosta v Kamnjah sklenila sveti zakon Filip Ferjančič in Simona Bric iz Potoč;
priporočamo ju v molitev.
• V nedeljo je šagra sv. Lovrenca v Malovšah. Vabljeni k sveti maši ob 9. uri.
• Na Krištofovo nedeljo smo za misijonska vozila zbrali: v Črničah 435,50 (skupaj z
nabirko), v Kamnjah 566,00 €.
• Mladi se še lahko prijavite v pritrkovalsko šolo od 16. do 22. 8. na številko 041 566 992.
• Kdor želi preko Karitas darovati krompir ali drugo hrano za družine v potrebi, se lahko
dogovori na 040 888 420 ali 031 249 202.
• 15. avgusta bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji, zato vabljeni, da se
pridružite skupni mreži devetdnevnice pred praznikom od srede, 6. 8. Vsak dan preprosto posvetimo molitev desetke ki je tebe, Devica, v nebesa vzel, skupaj pri maši po
obhajilu ali doma sami ali z družino.
• V ponedeljek, 11. 8., bosta v sosednjo župnijo Branik prišla znana zakonca Turbit, pričevalca, kako je mogoče z Bogom danes živeti drugače v družini in sredi sveta. Že sedaj
vabljeni v Branik od 17. ure dalje.

 Za

k o n ec

POMOČ – Moški je poklical družinskega zdravnika: »Žena ima tako oteklo grlo, da sploh ne more govoriti.
Če se boste prihodnji teden kaj peljali mimo nas, jo, prosim, obiščite in preglejte.«

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

