19. nedelja med letom

ponedeljek, 10. 8.,
Lovrenc,
diakon in mučenec

torek, 11. 8.,
Klara Asiška,
devica
sreda, 12. 7.,
Ivana Šantalska,
redovnica
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četrtek, 13. 8.,

Vera se nam tudi upira
»Ali ni to Jezus,
Jožefov sin? Njegovega očeta in
mater poznamo.
Kako more zdaj
govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹«
Jezus je odgovoril
in jim dejal: »Ne
godrnjajte med
seboj! Nihče ne
more priti k meni,
če ga ne pritegne
Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom
obudil poslednji
dan. Pri prerokih
je zapisano: ›Vsi
se bodo dali poučiti Bogu.‹ Vsak,
kdor posluša
Očeta in se mu da
poučiti, pride k
meni. Ne rečem,
da bi bil kdo videl
Očeta: samo tisti,
ki je od Boga,
je videl Očeta.
Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje, ima
večno življenje.
Jaz sem kruh
življenja.«
Jn 6,42–48
Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Prg 9,1–6
2. berilo: Ef 5,15–20
evangelij: Jn 6,51–5

Spominjam se, kako so se blizu naše vasi nekoč pogovarjali
možje. Bil sem še otrok. Neki mož je povzel ideje o delavski
družbi iz povojnega časa: »Kakor koli že je, ampak res bi bilo
napredno, če bi imeli kuhinje za celo vas. Skuhali bi za vse,
gospodinje bi imele manj dela. Vsi bi prihranili čas, moči in bi
se lahko bolj posvetili drugemu delu.«
Kaj se skriva za to mislijo? Ne gre samo za socialistično idejo. Globoko v človeški misli leži skušnjava: »držati življenje
v rokah« in ne »prejemati življenje«. Mislimo, da je sreča v
»držati« in ne v »prejemati«, »zauživati«. Delati in delati, da
bo »več« in »bolje«, misleč, da bo s tem tudi več življenja.
Za preživetje je treba še kako misliti na zaloge. Toda skušnjava nas slepi, da bi tudi življenje imeli na zalogi. »Več«
in »bolje« še ne pelje čez brezno smrti in izgubljanja. Izkaže
se, da tudi ne uresniči naših predstav in s tem še ne naredi
boljšega sveta. Vedno več delamo ali pa smo brez dela.
To je tudi ena glavnih ovir za resnično vero. Zaradi tega se
pojavi notranji odpor in čeprav nam Bog hoče samo dobro,
ga ne sprejmemo. Judje so se pohujšali in godrnjali. Danes
ni nič drugače. Kristusa ne sprejemamo predvsem zato, ker
je njegov izvor v nebesih. »Jaz sem kruh, ki sem prišel iz nebes …« Rajši bi si nebesa zaslužili, kot jih sprejemali. Takega
Boga bi laže sprejeli. Tako težko je sprejeti drugega, sprejeti
življenje. Kako lahko je sloneti na zalogah. Toda sreča iz nebes je v občestvu, v prejemanju, uživanju.
Hrana, ki jo uživamo, nas bo v Kristusu spet spomnila na
to. Ne moreš se najesti na zalogo. Hrana
te spominja na prihodnost. Vaška kuhinja
nas ne more namesto družinske
mize popeljati v svet odnosov.
Ko se ob mizi učim sprejemati,
se učim verovati.
župnik

Poncijan in Hipolit,
mučenca

petek, 14. 8.,
Maksimilijan Kolbe,
duhovnik

sobota, 15. 8.,
MARIJINO
VNEBOVZETJE

nedelja, 16. 8.,
DVAJSETA
NEDELJA MED
LETOM
Rok, spokornik

KAMNJE ob 20.00
za † Ano Rustja,
Kamnje 55, 8. dan
VRTOVIN ob 20.00
za † Amalijo Slamič,
Vrtovin 48a
SKRILJE ob 20.00
za duhovne poklice

GOJAČE ob 20.00
za †† Jožefa in Karolino
Čermelj, Gojače 8
ČRNIČE ob 20.00
za † Edvarda in †† starše
Brankovič, p. n. Črniče 24
MALOVŠE ob 20.00
po namenu

KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 20.00
za †† Valič,
za † Leopoldo Ušaj,
Kamnje 63
30. dan
SVETI PAVEL ob 18.00
RAVNE ob 20.00
v čast Vnebovzeti za
za † Ivana Mikuža in †† iz
slovesnko domovino
družine, Ravne 26
KAMNJE ob 7.00
za † Heleno Albreht,
ČRNIČE ob 20.00
p. n. Kamnje 33
za † Pavlino Paljk.
VRTOVIN ob 9.00
za župnijo
za † Stanka Šateja,
PROCESIJA SRT
Vrtovin 68
KAMNJE ob 7.00
za †† starše Rovtar, Potoče 15a
ČRNIČE ob 9.00
za ††, p. n. Drežnižke Ravne
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za † Pavlo Besednjak, Potoče 43, 30. dan

• Danes je v Malovšah komemoracija posvečena rojaku Leopoldu Cigoju ob 18. uri v cerkvi.
• V soboto je slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. V Vrtovinu je
šagra s sveto mašo ob 9. uri in procesijo SRT. V Črničah bo večerna praznična sveta
maša. V pripravi na praznik se lahko pridružite verigi in vsak dan namenoma zmolite 4.
desetko častitljivega dela rožnega venca za slovensko domovino. Možnost za spoved bo
v Vrtovinu, Skriljah in Kamnjah še pred večernimi svetimi mašami.
• Bolnike in starejše v župniji Kamnje obiskujem v petek dopoldne. Na predvečer
praznika bo na Svetem Pavlu maša za domovino.
• »Letni kino«. V četrtek takoj po večerni maši vabljeni na ogled svetopisemskega filma
za župniščem v Kamnjah. Lahko prinesete (neobvezno) kakšen priboljšek, ki si ga bomo
ob tem delili. Film je primeren za mlajše in starejše.
• Ob pogrebu † Ane Rustja ste v Kamnjah namesto cvetja zbrali 700 € za domačo
cerkev in 700 € za lačne otroke iz Ruande. Hvala vsem darovalcem. Domači se ob tem
zahvaljujejo tudi vsem za molitve, dobre misli, izraze sožalja in organizacijo pogreba.
• V nedeljo popoldne gremo s katehistinjami in zborovodji na romanje v Porčinj v pri Čedadu.

 Za konec

PRAH – »Mama, ali je smo ljudje res prah in se v prah povrnemo?« »Seveda,« pritrdi mama, »tako piše in se
učimo.« »Joj, potem pa je pod mojo posteljo vsaj pet mrličev.«
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

