Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za pokojne,
p. n. Kamnje

GOJAČE ob 20.00
v zahvalo,
p. n. zakoncev

Danijel (Danilo),
prerok

VRTOVIN ob 20.00
za † Jožefo Marc,
p. n. darovalca

ČRNIČE ob 20.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

sreda, 22. 7.,
Marija Magdalena,
svetopisemska žena

SKRILJE ob 20.00
za † Anko Čehovin,
Skrilje 24

MALOVŠE ob 20.00
za vse †† Cigoj,
p. n. Malovše 32

četrtek, 23. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za † Pavlo Besednjak,
Potoče 43, 8. dan

ČRNIČE ob 20.00
za †† Danila in Anico
Kosovel, p. n. Črniče 61a

VRTOVIN ob 20.00
za † Pavla Bratina
Vrtovin 17

RAVNE ob 20.00
za † Rozino Lozar,
8. dan

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 19.00
za novoporočenca
Marka in Sanelo
na čast Materi Božji v
zahvalo in priprošnjo,
Črniče 25

Marjeta Antiohijska,
mučenka

15. in 16. nedelja med letom

12. in 19. julija 2015

torek, 21. 7.,

Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

petek, 24. 7.,
Krištof,
mučenec

sobota, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol

nedelja, 26. 7.,
SEDEMNAJSTA
NEDELJA MED
LETOM
Krištofova
Joahim in Ana,
starši Device Marije

KAMNJE ob 7.00
po vseh mašah blagoslov vozil
za †† starše Bratina
in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za verne duše v vicah, p. n. Črniče 25
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Albina in Martina Vodopivca,
Kamnje 57

št. 28-29/15

Bog dopusti, da vse izgubimo
in nam ostane le pot
In poklical je
dvanajstere ter
jih po dva in dva
začel pošiljati in
jim je dal oblast
nad nečistimi
duhovi. Naročil
jim je, naj ne jemljejo na pot nič
drugega kakor le
palico, ne kruha ne torbe ne
denarja v pasu;
ampak naj imajo
sandale na nogah
in naj ne oblačijo
dveh oblek.
In govoril jim
je: »Kjer koli
stopite v hišo,
ostanite tam,
dokler ne odidete
od ondod. In če
vas kak kraj ne
sprejme in vas ne
poslušajo, pojdite
od tam in v pričevanje zoper nje
otresite prah s
svojih nog.«
Mr 6,7–11

 Za konec
ŽE V GRČIJI – Zakonca se sprehajata po muzeju antičnih grških umetnin. Mož zagleda kip atleta metalca
diska in reče ženi: »No, vidiš, že od nekdaj moški niso marali pomivati posode.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 16. nedeljo
med letom:
1. berilo: Jer 23,1–6
2. berilo: Ef 2,13–18
evangelij: Mr 6,30–34

Papež Frančišek je na svoji poti ta teden dejal duhovnikom in posvečenim osebam, naj skrbijo za zdravje, vendar naj ne se ne nalezejo nevarne bolezni: »Ne izgubite
spomina, od kod ste bili vzeti. To je duhovni alzheimer.
Bolezen napada tiste, ki pozabijo na svoj izvor.« Klic nikakor ni namenjen le Južni Ameriki, ampak tudi nam.
Duhovna pozabljivost je bolezen, po kateri se pri oznanjevanju vere čutimo pomembne. Povsem zastonj smo
bili poklicani. In za vsakega kristjana velja: krščen si bil
zastonj. Od tam smo prišli. Ko pozabimo, kako smo bili
v veri rojeni, začnemo v središče postavljati sebe, svojo
podobo, zadovoljstvo, udobje. Da je vera prišla do mene,
nimam prav nobene zasluge. Drugi so jo živeli pred mano
in je niso shranili zase v lepem prtiču.
Za kristjane prihaja čas izhoda. Treba je iti »ven«. Preveč
prtljage smo si nabrali. Ne najprej materialne, ampak duhovne, miselne, kulturne … prtljage. Kristusovo naročilo:
ne nosite ne kruha ne torbe ne denarja v pasu, ne dveh
oblek, velja tudi danes. Kristus ve, da vse to potrebujemo,
vendar se začnemo bolj naslanjati na svoje znanje in izkušnje kakor Nanj. Takrat vere več ne posredujemo mlajšim
rodovom na živ način. Ena največjih napak nas duhovnikov in staršev danes je, da več ne živimo iz tega, da nas
nekdo pošilja. Trudimo se, kakor da je vse na nas, Bog pa
je le pomočnik. Alzheimer se je razširil. To najbolj izsušuje
evropsko krščansko
zemljo.
Ena najljubših molitev bl. matere Terezije je bila Newmanova: »Dovoli mi, da
te oznanjam brez govorjenja, ne z beseda-

mi, ampak z zgledom. Z nalezljivo in privlačno močjo tega, kar delam, iz očitne
polnosti ljubezni, s katero moje srce bije
za tebe. Amen.«
Bodimo svobodni do vse prtljage.
Potem ne bomo tako žalostni, ko jo
izgubljamo. To je izhod iz udobja na
ceste. Otresimo z nog prah, ki se nas
je prijel od miselnosti sveta, ki pač
gre svojo pot. Tudi nam Bog pušča
samo pot: »Pojdite od tam in otresite
prah z nog.«
župnik

NA ODDIHU
Ta teden, do ponedeljka, 20. 7., sem
s sošolci na poti po Bolgariji. Če
boste potrebovali, pokličite Joška
Tomažiča v Šempasu na 041 636
260; 307 88 77.
V nedeljo bo jutranjo mašo daroval
brat kapucin, ob 10.30 pa Ivan Maslo, župnik v Batujah.
KRIŠTOFOVA NEDELJA
V nedeljo, 26. julija, se
zahvaljujemo za srečno
prevožene kilometre; po
vseh mašah bo blagoslov
vozil, kot običajno boste lahko darovali za sklad MIVA za nakup vozil v
misijonih. »Moj dar Boga slavi za vse
prevožene poti!« »Z veseljem darujem – življenja rešujem!«
SHOD SV. ANE V LOGU
Ob shodu sv. Ane bo
letos v Logu 26. julija
sveta maša samo popoldne ob 17. uri, od
16. ure naprej bo spovedovanje.

POROKA
V soboto, 25. julija, bosta
v Črničah sklenila zakonsko zvezo Sanela Šalek in
Mark Velikonja, Črniče 45. Mlado
družino priporočamo v molitev.
KRST OTROK
Starši, ki nameravate do jeseni krstiti otroka, računajte v Kamnjah na
nedeljo, 30. avgusta, v Črničah po
dogovoru.
NAMESTO CVETJA
Ob smrti Ane Rozalije Lozar so brat
in sestra pokojne ter sorodniki iz
Avstralije namesto cvetja darovali
200 € za nova okna v cerkvi na
Ravnah. Hvala!
NAJDENO
V cerkvi v Kamnjah lahko na mizi
poiščete najdena oblačila in posodo
na oratoriju.
DVD IZ ROMANJA
Na voljo je DVD z romanja po Toskani, pokličite 041 566 992.
RECITAL
Danes, 12. julija, ob 20. uri bo v
cerkvi sv. Jurija v Šturjah in v ponedeljek, 20. julija, v cerkvi sv.
Danijela v Dornberku z recitalom
iz svetopisemskega pogovora z
Nikodemom nastopil basist Luka
Debevec Mayer, argentinski Slovenec. Na orglah bo Rok Juhant.
Vabljeni.
MLADI IN DRUŽINE
Še je čas, da se odločite za Stržišče
in se prijavite župniku ali Danilu na
041 860 640.

Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 7.,
Henrik (Hinko) II.,
cesar

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

torek, 14. 7.,
Kamil de Lellis,
duhovnik

ČRNIČE ob 20.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev

sreda, 15. 7.,
Bonaventura,
cerkveni učitelj

MALOVŠE ob 20.00
za †† Mirota in Marto Cigoj,
p. n. Malovše 31

četrtek, 16. 7.,

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji,
p. n. darovalcev, Črniče 24

Karmelska Mati Božja
(Karmen)

petek, 17. 7.,
Aleš,
spokornik

sobota, 18. 7.,
Elij iz Koštabone,
diakon in mučenec

nedelja, 19. 7.,
ŠESTNAJSTA
NEDELJA MED
LETOM
Makrina Mlajša,
devica

RAVNE ob 20.00
za † Emilijo Slejko,
Ravne 30, 8. dan
ČRNIČE ob 20.00
za † Leopoldo Ušaj,
Črniče 23, 8. dan
KAMNJE ob 7.00
za †† Jožko in Alojza Krašna,
p. n. darovalca
ČRNIČE ob 9.00
na čast Materi Božji,
p. n. Malovše
KAMNJE ob 10.30
za † Radota in za †† Valič,
Skrilje 73



