Jezusova spremenitev na gori

ponedeljek, 7. 8.,

KAMNJE ob 19.00
za † Tineta Besednjaka,
Potoče 43c, 30. dan

GOJAČE ob 19.00
za † Stanka in †† sestri
Rebek, p. n. Gojače 8

VRTOVIN ob 19.00
za † Stanislava Pirjevca,
Vrtovin 27, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00
za žive in †† Podgornik,
Črniče 3a

Edith Stein, mučenka,
sozavetnica Evrope

SKRILJE ob 19.00
za †† Albino in Stanka
Bratina, Skrilje 37

MALOVŠE ob 19.00
po namenu

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

KAMNJE ob 8.00
za † Franca Vodopivca,
Kamnje 2

petek, 11. 8.,

RAVNE ob 19.00
za † Ivana Mikuža,
Ravne 26

Kajetan Tienski,
redovnik

torek, 8. 8.,
Dominik,
redovnik
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sreda, 9. 8.,

Pojdi na goro in prisluhni
Kdaj si zadnjič odšel nekam, kjer bi lahko znova slišal glas, ki ti
govori? Ljudje danes veliko poslušamo. Vprašanje, pa je, kaj slišimo. Odkar so se med nami razširile sodobne naprave, smo deležni
še večje množine glasov. Lahko so zelo dobre in koristne, vendar
večinoma prihajajo od zunaj. Kdaj pa si zares zadnjič slišal glas,
ki ti govori od znotraj?
Papež Frančišek je lani spomladi o tem govoril mladim: »Dragi
mladi, ne zaupajte tistim, ki vas odvračajo od resničnega bogastva, ki ste vi sami. Ne zaupajte jim, ko vas hočejo prepričati, da
boste pomembni, če se boste vedli zaigrano, kot filmski junaki, ali
se oblačili po zadnji mod. Vaša sreča nima cene in z njo se ne trguje. Ni aplikacija, ki jo je mogoče naložiti na mobilni telefon. In tudi
zadnje posodobite vam ne bodo prinesle svobode in mogočnosti v
ljubezni. Ljubezen je namreč svoboden dar nekoga, ki ima odprto
srce. Je lepa odgovornost, ki traja vse življenje. Je vsakdanji trud
tistega, ki zna uresničiti velike sanje. Če mladostnik vaše starosti
ne zna več sanjati, je že za v penzijo. Ljubezen se hrani z zaupanjem, spoštovanjem in odpuščanjem. Ljubezen se ne uresniči, ko
o njej govorimo, ampak ko jo živimo.
Časi, v katerih živimo, ne kličejo po mladih, zasvojenih s televizijo,
temveč po mladih, obutih v čevlje, bolje rečeno v pohodne čevlje.«
Kar papež pravi mladim, v marsičem velja tudi za odrasle. Obuti
si pohodne čevlje in iti na pot. Jezus je svoje najbližje popeljal na
goro. Tam so skupaj z njim slišali Očetov glas. Kot duhovniku mi
je ob srečevanju z mnogimi ljudmi čedalje bolj jasno, kaj najbolj
potrebujemo ljudje našega časa. Sestradani
hrepenimo po notranjem glasu, Očetovem glasu. Ta glas nas edini zares umiri. Brez njega
(2 Pt 1,16–18)
tekamo, brez njega nam čas uhaja in se
Odlomki Božje besede
več ne oddahnemo.
na 19. nedeljo med letom:
Poišči goro. Vsakemu je dana možnost. Tam
1. berilo: 1 Kr 19,9a.11–13
2. berilo: Rim 9,1–5
boš zvedel, kdo si. Tam te zunanje stvari ne
evangelij: Mt 14,22–33
bodo več praznile.
Preljubi,
nismo se
oprijeli izmišljenih bajk,
ko smo vam
oznanil moč
in prihod našega Gospoda
Jezusa Kristusa, ampak
smo na lastne
oči videli njegovo veličino.
Ko je namreč
prejel od
Boga Očeta
čast in slavo,
mu je ob
veličastnem
sijaju prišel
glas: »Ta je
moj ljubljeni sin, nad
katerim imam
veselje;« in
ta glas, ki
je prišel iz
nebes, smo
slišali mi, ki
smo bili z
njim na sveti
gori.

župnik

Klara Asiška,
devica

sobota, 12. 8.,

ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo na čast angelom
varuhom, p. n. Črniče 84a

Ivana Šantalska,
redovnica

MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo za 50 let svetega zakona, p. n. Šinigoj, Malovše 30
po namenu

nedelja, 13. 8.,

ni jutranje maše v Vrtovinu

19. NEDELJA
MED LETOM,

ČRNIČE ob 7.30
za župnijo

Poncijan in Hipolit,
mučenca

MALOVŠE ob 9.00
za †† Danila, Dorico in Venceslava Cigoja, p. n. Malovše 38
KAMNJE ob 10.30
za † Milana Kugoniča, p. n. Jereb

• Danes popoldne je shod ob prvi nedelji v Logu. Od 16. ure spoved, ob 17.
uri sveta maša. Tema shoda je: Realni položaj in izzivi družine.
• Večerne maše so ta teden že ob 19. uri.
• V četrtek zvečer začenjamo duhovni konec tedna za družine (pridruži se lahko kdor koli od odraslih) v Stržišču. Če bo potreba, bo nadomeščal g. Joško
Tomažič v Šempasu 041 636 260.
• V nedeljo je šagra sv. Lovrenca v Malovšah. Sveto mašo ob 9. uri in ob
10.30 v Kamnjah bo daroval p. Vid Lisjak. Jutranje maše v Vrtovinu ne bo.
• Od četrtka, 17. 8., do sobote, 19. 8., vabljeni na Triglav; zaradi organizacije dobrodošle vsaj okvirne nezavezujoče prijave, več podrobnosti na spletni
strani in v naslednjih oznanilih.

 Za konec
GLOBOK POGOVOR – Gospod Novak sedi pred televizorjem in reče ženi: »A si kaj rekla?«
Žena: »Ne, nič nisem rekla. Tisto je bilo včeraj.«
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

