19. nedelja med letom

ponedeljek, 11. 8.,

torek, 12. 8.,
Ivana Šantalska,
redovnica

10. 8. 2014
št. 32

(Mt 14,28–33)

Odlomki Božje besede
za naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 56,1.6–7
2. berilo Rim 11,13–32
evangelij: Mt 15,21–28

VRTOVIN ob 20.00
za †† Antona in Rastislava
Feuče, Vrtovin 52

GOJAČE ob 20.00
za † Ladislava in Rozalko
Slejko, Gojače 38
ČRNIČE ob 20.00
v zahvalo in priprošnjo na
čast Materi Božji, Črniče 25

možnost za spoved od 19.30

sreda, 13. 8.,

Peter
mu
je
odgovoril in rekel:
»Gospod, če si
ti, mi ukaži, da
pridem po vodi k
tebi.« On mu je
dejal: »Pridi!«
In Peter je stopil iz čolna, hodil
po vodi in šel k
Jezusu. Ko pa je
videl, da je veter močan, se je
zbal. Začel se je
potapljati in je
zavpil: »Gospod,
reši me!« Jezus
je takoj iztegnil
roko, ga prijel in
mu dejal: »Malovernež, zakaj si
podvomil?« In ko
sta stopila v čoln,
je veter ponehal.
Oni pa, ki so bili
v čolnu, so se mu
poklonili do tal in
rekli: »Resnično,
ti si Božji Sin.«

ni svete maše

Klara,
devica

Na gladini
Pred nekaj leti se pojavila nova vrsta smuči in z njimi tudi
nova tehnika smučanja. Smučati sem začel že v otroških letih in treba se je bilo naučiti novega načina delanja zavojev.
Kar dobro mi je šlo. Toda, ko sem se znašel v negotovem
položaju ali nevarnosti, sem v nogah vedno »preklopil« na
star način. Še vedno je bil v meni globoko vtisnjen način
smučanja iz otroštva.
Jezusovi učenci so že doživeli več njegovih čudežev, zapustili so staro, varno religiozno življenje, se oprijeli vere. Toda
še vedno so se znašli v negotovosti, strahu, sami ...
Jezus hodi po vodi. Ne gre za čarovnijo, ki bi hotela pritegniti pozornost. Kristus pokaže, v čem je vera. Po običajnih zakonitostih se človek, ki bi hotel tako hoditi, potopi pod
gladino. Kristus je v svojem telesu tako preobrazil človeško
naravo, da ni več podvržena zakonitostim tega življenja: ker
sem imel take starše, bom ..., ker sem zapravil preteklost,
bom ..., ker še nisem tak in tak, bom ... Ljudje vse življenje
iščemo in upamo, da bomo dosegli neko trdnost in vedno
znova se znajdemo v takšnih ali drugačnih valovih. In potem
se sprašujemo o vzrokih, medtem ko nas Kristus želi prijeti
za roko. Pričakujemo, da nam bo vera končno dala tla pod
stopala, Kristus pa nas hoče privaditi, da bomo začeli živeti
»na gladini«.
Peter je to razumel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem
po vodi k tebi.« Toda »razumeti« in »znati« še ni vera. Peter
bo še prišel do tega, da se bo navadil živeti v moči zaupanja
v tistega, ki ga kliče: »Pridi.« Dobro mu je šlo. Toda, ko ga
je stisnil strah, je preklopil na stari način. In tudi nam se
dogaja, da nas zajamejo strahovi in
v nas se prebudi stari človek, globoko vtisnjeni vzorci iz preteklosti.
In šli bi kar nazaj, kjer je bilo nekoč
varno ...
Ko se je zvečerilo, je Gospod dopustil valove in se umaknil. Želi te
navaditi na nov način, Božji način
življenja.
župnik

Poncijan in Hipolit,
mučenca

četrtek, 14. 8.,
Maksimilijan Kolbe,
duhovnik

SKRILJE ob 20.00
za †† Besednjak,
Skrilje 74

MALOVŠE ob 20.00

možnost za spoved od 19.30

za †† redovnico Gabrijelo,
Stanka in Niko Rebek,
Malovše 12

KAMNJE ob 20.00
za †† Batagelj,
Kamnje 4

ČRNIČE ob 20.00
za † Milko Ušaj,
8. dan

možnost za spoved od 19.30

KAMNJE ob 7.00
petek, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE

Potoče 15a

sobota, 16. 8.,
Rok,
spokornik

v zahvalo in priprošnjo

17. 8.

20. NEDELJA
MED LETOM,
Evzebij,
papež

za †† starše Rovtar,

VRTOVIN ob 9.00
za †† Čermelj, Vrtovin 89
procesija SRT
SKRILJE ob 8.00
Skrilje 71b

ČRNIČE ob 20.00
za †† Pavlino Paljk
za župnijo
ČRNIČE ob 20.00
za †† Fišer,
Črniče 24

KAMNJE ob 7.00
za †† stare starše Vodopivec, ČRNIČE ob 9.00
Kamnje 44
za †† Gerljevič,
p. n. Gojače 13
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
za † Cvetko Slejko,
Potoče 2

• Pred nami je slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. Svete maše
bodo v Kamnjah ob 7.00, v Vrtovinu ob 9.00, v Črničah bo praznična maša zvečer
ob 20. uri. V Vrtovinu je šagra in po sveti maši procesija SRT. Pri vseh mašah in na
romarskih krajih bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. V devetdnevnici pred praznikom se lahko pridružite molitveni mreži in vsak dan za slovenski
narod namenite desetko, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Možnost za spoved bo
pred večernimi svetimi mašami.
• V ponedeljek, 11. 8., bosta v sosednjo župnijo Branik prišla gosta, znana zakonca
Turbit, pričevalca, kako je mogoče z Bogom danes živeti drugače v družini in sredi
sveta. Od 17. ure nagovor in pričevanje gostov v župnijski dvorani ter možnost za
spoved, ob 19.30 sveta maša, molitev za potrebe posameznikov.

 Za

k o n ec

ČAKANJE – Voznika sta se zaletela in čakata policiste. Eden ponudi drugemu stekleničko vinjaka. Ta jo vzame in naredi krepak požirek.
»Res sem ga bil potreben. In vi? Ne boste nagnili?« »Bom, bom, ampak šele potem, ko naju bodo policisti preizkusili z alkotestom.«

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

