21. nedelja med letom

ponedeljek, 22. 8.,

KAMNJE ob 8.00
za † Stanislava Minkuža,
Potoče 12

ČRNIČE ob 20.00
za † Tončko Cigoj,
p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 8.00
v zahvalo in priprošnjo za
zdravje, Vrtovin 57

ČRNIČE ob 20.00
za †† Jožico, Elzo in Majdo,
p. n. darovalca

Jernej,
apostol

SKRILJE ob 8.00
za †† starše Bratina in
Možina, Skrilje 10

MALOVŠE ob 20.00
za † Dorico Cigoj,
p. n. Rogelj, Malovše 37

četrtek, 25. 8.,
Ludvik IX. Francoski,
kralj

KAMNJE ob 20.00
za †† starše in sorodnike,
Kamnje 3

ČRNIČE ob 20.00
za † Márija Kosovela,
p. n. Črniče 84

petek, 26. 8.,

VRTOVIN ob 20.00
za †† starše Rustja
in Gerželj, Vrtovin 73

RAVNE ob 20.00
za † Jožefo Gravnar
in vse †† iz družine,
p. n. Ravne 9a
ČRNIČE ob 20.00
za † Stanislava Bratina,
p. n. Gojače 13

Devica Marija Kraljica

torek, 23. 8.,
Roza in Lime,
devica
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sreda, 24. 8.,

Knjige in metla
Redovni brat je bral knjigo, ki jo je napisal znan redovnik. Po
Tedaj mu je
tistem ga je srečal in mu dejal: »Oče, vaše knjige vam bodo po
nekdo rekel:
smrti zaslužile veliko nagrado.« »Brat moj,« reče učeni redov»Gospod, ali je
nik, »vse moje knjige in vaša metla bodo imela enako ceno. Če
malo teh, ki se
bo vaš namen, medtem ko čistite hišo, pred Bogom boljši od
bodo rešili?«
mojega, boste v nebesih prejeli večjo nagrado kot jaz in boste
On pa jim je
srečnejši od mene.«
dejal: »Prizadevajte si, da
»Ozka vrata«, o katerih govori Jezus, niso ozka zaradi velikega
vstopite skozi
napora in sposobnosti, ki bi jih potrebovali, da pridemo skoozka vrata, kaj- znje. Ta vrata so on sam, Jezus Kristus. Ne bomo vstopili skozi
ti povem vam:
kakšen spisek pravil ali sistem točkovanja. Vstopili bomo skozi
veliko jih bo
Njega. Ne bomo vstopili skozi nekaj, ampak skozi Nekoga. Le
želelo vstopiti,
pa ne bodo mo- on prepozna namene.
Zato lahko pralni stroj, pomivalno korito, likalnik, lepa beseda,
gli. Ko bo hišni
gospodar vstal
avtomobilsko krmilo, obisk, odpuščanje šefu, zapisana besein vrata zaprl,
da, umetniško delo … postajajo pot v večno življenje. Vanje se
boste ostali
lahko vtisne naš namen, kadar delamo z ljubeznijo, ko vanje
zunaj. Začeli
sprejemamo drugega in ne samo sebe. Ljubiš takrat, ko v svoje
boste trkati na
življenje za vedno sprejmeš drugega. To pa je že Božji način
vrata in govobivanja. Kristus v svojem telesu živi na tak način, zato je za nas
riti: ›Gospod,
postal ozka vrata.
odpri nam!‹ Pa
vam bo odvrnil:
Kristjani imamo le to prednost, da smo Vanj vstopili s krstom.
›Ne vem, od
Prehod tako ni več nekje zunaj nas. Zato naj bi kristjan svoje
kod ste.‹ Tedaj
vere ne živel iz strahu, ampak iz daru. Vse naše prizadevanje
mu boste začeli
je torej v tem, da ostanemo v Njem in tako omogočimo prehod
govoriti: ›S tetudi drugim.
boj smo jedli in
Danes je v svetu zelo pomembna
pili in po naših
podoba, vtis. Pomembno je, kakšno
ulicah si učil,‹«
(Lk 13,23–26)
mnenje imajo drugi o nas. Hvala
Bogu, da obstaja še druga podoba.
Vtisnjena je v Bogu, ki je za veOdlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo
dno postal človek. V teh vratih
1. berilo: Sir 3,17–18.20.28–29
se ne shranjuje, kar se kaže,
2. berilo: 12,18–19.22–24
ampak
kar je.
župnik
evangelij: Lk 14,1.7–14

Ivana Bichier,
redovnica

sobota, 27. 8.,
Monika,
mati svetega Avguština

nedelja, 28. 8.,
DVAINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM,
Avguštin,
škof in cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 17.30
za novoporočenca
Primoža in Anjo

KAMNJE ob 7.00
za †† Valerijo in Antona Vodopivca, Kamnje 1a
ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za † Mira Bavčarja, p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
za † Bojana Ušaja, Vrtovin 38

• V ponedeljek ob 18. uri bo v Vrhpolju evangelizacijski seminar, srečanje z laičnim karizmatikom Donom Turbittom, pričevanje in molitev, sveta maša ob 19.30.
• V soboto bosta v Vrtovinu sklenila sveti zakon Anja Lozar iz Vrtovina in Primož Mikuž iz
župnije Stomaž. Vabljeni k poročni maši in k molitvi za mladoporočenca.
• V nedeljo je šagra sv. Jerneja v Gojačah, vabljeni k sveti maši ob 9. uri.
• Za vpis, knjige in drugo v zvezi z veroukom se lahko oglasite v petek ali soboto, sicer pa po dogovoru.
• Nekdanji udeleženci delavnic molitve in življenja imate možnost, da nekaj časa posvetite
srečanju z Bogom v molku in samoti v torek, 30. avgusta, ob 15.00 v Vipavskem Križu.
Lahko se pozanimate na 031 893 457; magda.sever@gmail.com.
• Ob šagri v Vrtovinu smo za nova cerkvena vrta zbrali 568,39 €. Hvala vsem darovalcem.

 Za konec
ROMANTIKA – Mož in žena sedita na terasi, pijeta vsak svojo pijačo, pivo in sok. Mož reče:
»Ljubim te.« Žena ironično: »A praviš to ti, ali govori pivo iz tebe?« Mož: »To pravim jaz pivu.«
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

