18. nedelja med letom

31. julija 2016

GOJAČE ob 20.00
za †† Zdravka in Emila
Vodopivca,
p. n. Gojače 8

Alfonz M. Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 20.00
za † Ano Rustja
Kamnje 55, 1. obl.

torek, 2. 8.,

ČRNIČE ob 20.00

sreda, 3. 8.,
Lidija,
svetopisemska žena

MALOVŠE ob 20.00
za †† sestri Dorico in Slavico Cigoj,
p. n. darovalcev ob pogrebu

četrtek, 4. 8.,
Janez M. Vianney,
arški župnik

ČRNIČE ob 20.00
za † Poldko Ušaj,
p. n. Gorica

prvi petek, 5. 8.,

ČRNIČE ob 20.00
na čast Svetemu Duhu in Materi Božji, p. n. Črniče 63a
od 19. ure češčenje in možnost za spoved

Štefan I., papež in mučenec; za vse †† Bavec in Krkoč,
p. n. Črniče
porcijunkula

št. 31/16

Živeti bogat
Svetovno srečanje mladih (prav te dni v Krakovu) ni samo to, kar
se vidi in poroča. Resnično velike in bogate stvari se zgodijo v številnih osebnih majhnih srečanjih in dogodkih. Na SDM 2011 v Madridu
Tisti čas
je nekdo
je bilo na nekem prostoru zunaj postavljenih veliko improviziranih
iz množice
spovednic za mlade. Področje je nadziral policist. Mlada udeleženka
rekel Jezuje opazila, da stoji, kakor da bi se prilepil na tisti kraj. Vprašala ga
su: »Učitelj,
je: »Zakaj stojite vedno tukaj?« Odgovoril ji je: »V vseh letih službe
reci mojemu
so me velikokrat žalili, se mi posmehovali in me prezirali. Edino, čebratu, naj
sar
nisem srečeval, je bil nasmeh. Odkar sem prišel sem, pa vidim
deli dediščisamo
srečne obraze in nasmehe. Še posebej me prevzame nasmeh
no z menoj.«
On pa mu
mladih, ki prihajajo od spovedi. Zato sem našel način, da stojim tu v
je rekel:
bližini.« »Ste razmišljali, da bi tudi sami šli k spovedi?« je zanimalo
»Človek, kdo dekle. »O, ne, ne. Tako daleč še nisem prišel.« Naslednji dan ga je
me je postadekle srečalo na istem kraju; pristopil je k njej in ji z nasmehom do
vil nad vaju
ušes
rekel: »Bil sem pri spovedi.«
za sodnika
»Nikoli ne bomo vedeli, koliko dobrega lahko naredi preprost smeali delivca
dediščine?«
hljaj,« je nekoč rekla mati Terezija, ki bo jeseni razglašena za svetniIn rekel jim
co. Nasmehnejo se lahko le zares bogati ljudje. Skupina profesorjev
je: »Pazite
iz ZDA jo je na obisku v Kalkuti prosila: »Svetujte nam, kako bi lahko
in varujte se
postali sveti.« Odvrnila jim je: »Nasmehnite se drug drugemu.«
vsake pohlePomislimo, koliko opustošenja naredita med nami pohlep in nevopnosti, kajti
ščljivost.
Koliko porušenih odnosov in trpečih ljudi. Kakšen je lahko
človekovo
naš odgovor? Jezus pove primer bogatega človeka, ki je svoje žiživljenje ni
v premoževljenje naslonil na večje kašče. Njegova nebesa so bila le na zemlji.
nju, četudi
Težava ni v bogastvu, temveč v tem, da nisem bogat pred Bogom,
ga ima kdo
ampak zase. Vse dokler v življenju ne odkrijem drugega resničnega
obilo.«
bogastva, se ne bom odlepil od stvari in strahu zase.
(Lk 12,13–15)
Nasmeh je predznak bogastva,
ki nam ga je Bog pripravil za večnost, saj združuje tosvetno in večno. V »snovnem obrazu« se lahko
kaže odsev večnega življenja. V
nebesa bo vstopila samo ljubeOdlomki Božje besede
zen. Nisi angel, iz prahu si. V svena naslednjo nedeljo
tu si in Bog ti daje imetje, da bi se
1. berilo: Mdr 18,6–9
kot človek naučil ljubiti.
2. berilo: Heb 11,1–2.8–19
evangelij: Lk 12,32–48

ponedeljek, 1. 8.,

župnik

Marija Snežna (Nives)

prva sobota, 6. 8.,
Jezusova
spremenitev na gori

nedelja, 7. 8.,
DEVETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM,
Kajetan Tienski,
redovnik

RAVNE ob 20.00
za vse †† Ipavec,
p. n. Ravne 27
SKRILJE ob 7.00
za vse ††, Skrilje 30
ČRNIČE ob 9.00
za † vse ††, Črniče 23 in 67b
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
za †† Ljudmilo Lozar, p. n. Vrtovin 114b

• Ta teden smo z mladimi na tednu duhovnosti v Stržišču. V primeru potrebe se obrnite na g.
Aleksandra Lestana, pokličite ali pošljite sporočilo. Priporočamo se v molitev.
• Prvi petek in sobota; vabljeni k zakramentom in češčenju v petek Črničah. Možnost tudi v nedeljo na redne shodu v Logu. Bolnike bom tokrat obiskal pred praznikom Marijinega vnebovzetja.
• V torek je v Križu obhajanje porcijunkule. Svete maše bodo v samostanski cerkvi ob 7.00,
10.00 in ob 19.00. Najsvetejše bo izpostavljeno med prvo in drugo mašo ter od 15.00 do
19.00. Ves dan bo priložnost za sv. spoved in prejem odpustka.
• Urnik verouka je s kateheti usklajen in je s 1. 8. na spletni strani poskusno do nedelje 14. 8.
za kakšno pripombo, možno manjšo spremembo, potem je potrjen.
• Na Krištofovo nedeljo smo zbrali 503,20 (+207,22 – pušica) v Kamnjah in 488,78 v Črničah.
V imenu MIVE hvala za vaše darove za misijonska vozila.

 Za konec
SREČNI OČKA – Ves iz sebe je srečni očka poklical uredništvo časopisa: »Moja žena je rodila četverčke!«
»Kako ste rekli? Ali lahko ponovite?« »Ljubi Bog, tega pa ne.«
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

