ponedeljek, 11. 7.,

15. nedelja med letom

KAMNJE ob 19.00
za † Karlo Rijavec,
p. n. Potoče 46, 1. obl.

GOJAČE ob 20.00
za †† starše Stanka in Dragico
Cigoj, p. n. Črniče 17

VRTOVIN ob 20.00
za vse ††, Vrtovin 124

ČRNIČE ob 20.00
za † Janka in oba †† brata
Kosovel ter †† starše, Črniče 84a

Henrik (Hinko) II.,
cesar

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza Valiča,
Skrilje 38

MALOVŠE ob 20.00
po namenu,
Malovše

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

KAMNJE ob 20.00
za † Pavlo Besednjak,
Potoče 43, 1. obl.

petek, 15. 7.,

VRTOVIN ob 20.00
za †† Kandus,
Vrtovin 29

ČRNIČE ob 20.00
za † Slavico in Fišer in
†† Mavrič, p. n. Črniče 1b
od 20.45 do 21.45 adoracija
RAVNE ob 20.00
po namenu,
Ravne

SKRILJE ob 8.00
za † Franca Kravosa,
Skrilje 77

ČRNIČE ob 20.00
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 25

Benedikt opat,
zavetnik Evrope

torek, 12. 7.,
Mohor in Fortunat,
mučenca

10. julija 2016
št. 28/16

sreda, 13. 7.,

Le v glavi, čustvih ali v srcu?
Primerilo pa se
je, da se je vračal po tisti poti
domov neki
duhovnik; videl
ga je in šel po
drugi strani
mimo. Podobno
je tudi levit, ki
je prišel na tisti
kraj in ga videl,
šel po drugi
strani mimo.
Do njega pa je
prišel tudi neki
Samarijan, ki
je bil na potovanju. Ko ga
je zagledal, se
mu je zasmilil. Stopil je
k njemu, zlil
olja in vina na
njegove rane
in jih obvezal.
Posadil ga je
na svoje živinče, ga peljal
v gostišče in
poskrbel zanj.
(Lk 10,31–34)

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

V radijskem kvizu so iskali odgovore na vprašanje, kateri je najlepši stavek, ki ga lahko mož in žena povesta drug drugemu. Bilo
je veliko klicev in lepo sestavljenih besed; zadnja je poklicala
mlada žena in prejela prvo nagrado. Rekla je: »Najlepši stavek,
ki ga žena lahko sliši, je, ko začne otrok ob treh ponoči jokati in
mož reče: 'Ti spi naprej, bom jaz!'«
To je odgovor človeka, ki je ob poti ranjenega človeka videl in
se tudi ustavil. Videti, opaziti in ustaviti se, to je še kako resnična
zgodba na poti iz današnjega Jeruzalema v Jeriho. Zapoved, ki
edina pelje preko smrti, »ljubi Boga z vsem srcem … in svojega
bližnjega kakor samega sebe«, lahko postane oddaljena, samo še
v glavi ali v čustvih. Moj bližnji je lahko najbližji v moji družini, pa
postane oddaljen. Lahko pa nekdo, ki je daleč, postane zelo blizu.
Jezusova prilika o usmiljenem Samarijanu ima v tem svetem
letu še posebno moč. Ali je človek, ki je obležal na poti, res le
nekdo tretji, ki mu je treba pomagati? Nekdo zunaj? Vprašanje
»In kdo je moj bližnji?« je danes postalo zelo resnično. Duhovnik
in levit sta videla in šla mimo. Ali »iti mimo« pomeni le fizično iti
naprej? Ali »na pol mrtev« človek ob cesti v teh časih in v naših
krajih ni morda človek, ki na zunaj sploh ni ranjen?
Mogoče se sprašujemo, kako naj bi bili v svetem letu usmiljeni,
kaj naj bi naredili, komu pomagali … Koliko nevidnih ranjencev je
morda prav med nami! Koliko žrtev zapeljivega zla, izpraznjenih
duš, prevaranih in pretepenih od nevidnih razbojnikov? Koliko zasužnjenih mladih, ki jim ni nihče pokazal poti v duhovno svobodo,
koliko na zunaj urejenih, od znotraj pa osamljenih, koliko prevaranih od ponudb tega sveta, ki so popotnika ujele na poti in ga
pustile na pol mrtvega?
V svetem letu lahko postanemo
bližnji in »izrečemo najlepši stavek«, se nehamo sklicevati na institucije ter poskrbimo za človeka
– za tega človeka tukaj in zdaj. Ne
pustimo, da nam naš bližnji nevidno umre pred očmi!
župnik

Bonaventura,
škof, cerkveni učitelj

sobota, 16. 7.,
Karmelska Mati Božja
(Karmen)

nedelja, 17. 7.,
ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Aleš,
spokornik

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Lozar, Vrtovin 108
ČRNIČE ob 9.00
za † Lenarta Čermelja, p. n. Malovše
za župnijo
SKRILJE ob 10.00
za † Merico Mužina, Skrilje 83
PROCESIJA SRT

• V nedeljo je šagra sv. Marjete Antiohijske v Skriljah. Sveta maša bo ob 10. uri, po
njej procesija SRT po vasi. Vabljeni k udeležbi in lepemu sodelovanju.
• V četrtek po večerni maši od 20.45 do 21.45 vabljeni v Črniče k tihi in glasni adoraciji pred Najsvetejšim.
• Za dneve skupnega bivanja v Izoli od nedelje, 24., do četrtka, 28. julija, se še prijavite, da vidimo, koliko nas bo. Prav tako mladi vabljeni, da se pridružite tednu skupaj
z drugimi mladimi v Stržišču prvi teden v avgustu.
• Skrb za cerkev v Črničah: od 11. 7. do 24. 7. so na vrsti hišne št. 79 do 119.
Pred nami je:
-

nedelja, 24. 7., počitniški dnevi za birmance, mlade in otroke v Izoli;
ponedeljek, 25. 7., sprejem Marije, fatimske romarice v naši dekaniji;
petek, 29. 7., svetoletna molitev ob kipu iz Fatime in posvetitev župnije Marijinemu Srcu v Logu;
nedelja, 31. 7., začetek tedna za mlade v Stržišču.

 Za konec
OPTIMIST – Kdo je optimist? Mož, ki pride po treh dnevih potepanja po gostilnah domov, pred vrati zagleda kovčke in vzklikne: »O glej, zdaj pa še na morje!«
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

