17. nedelja med letom

ponedeljek, 30. 7.,
Peter Krizolog,
škof in cerkveni učitelj

torek, 31. 7.,
Ignacij Lojolski,
duhovnik

29. julija 2018

sreda, 1. 8.,

št. 30/18

Alfonz M. Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj

četrtek, 2. 8.,
Štefan I., papež
porcijunkula

Pomnožiti ali deliti

ČRNIČE ob 19.30
za zdravje, p. n. romarjev
ČRNIČE ob 19.30
za † Zdravka Rustja, Skrilje, p. n. prijateljev
MALOVŠE ob 19.30
za † Stanka Rebka, p. n. darovalca
KAMNJE ob 19.00
za † Ano Rustja,
Kamnje

RAVNE ob 19.30
za duše v vicah, p. n. dar.
v Črničah ni večerne adoracije

Zelo bogat poslovnež je sklenil svojemu sinu pokazati, kaj je
revščina, da bo znal ceniti, kar ima. Odpeljal ga je na revno poseFilip mu je
stvo. Tam je preživel dva dni.
odgovoril:
»Si opazil razliko med bogastvom in revščino?« je vprašal oče
»Za dvesto
sina,
ko je prišel ponj. »Sem,« je odgovoril deček.« »Jaz sem edidenarijev krunec, njihovi otroci pa imajo brate in sestre. Mi imamo pred hišo
ha jim ne bi
bazen, oni imajo reko, v kateri plavajo in lovijo ribe. Mi imamo
bilo dosti, da
v hiši klimatsko napravo, oni pa samo odprejo okno in uživajo v
bi vsak dobil
hladu izpod hrastov. Mi ptice gledamo v hišnem kinu, njim pa privsaj majhen
kos.« Eden
letijo na okna. Mi imamo psa, oni pa čredo ovac. Ko nam zmanjka
izmed njego- kisle smetane, se odpeljemo z avtom v nakupovalno središče, oni
vih učencev,
si gredo sposodit k sosedom in si še kaj lepega povejo. Da, oče,
Andrej, brat
naučil sem se, kaj je bogastvo in žal mi je, ker mi nismo tako
Simona Petra,
bogati, kakor so oni.«
mu je rekel:
»Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« je Jezus preizkušal
»Tukaj je
apostole.
Človeška logika je prodajati, kupovati, imeti in posedeček, ki ima
dovati.
Jezus
hrane ni pomnožil, ampak jo je razdelil. Evangelij
pet ječmenopove, da je »hlebe vzel, se zahvalil in jih razdelil.« Ljudje bi radi
vih hlebov in
dve ribi, a kaj videli čudeže, Kristus pa jim odpira oči za povsem drugo Božjo loje to za toliko giko. Ljudje bi radi imeli kruha in iger (blaginje in ugodja), Kristus
ljudi?« Jezus pokaže, da obstaja drugo bogastvo in drugačna sreča.
je dejal: »ReLe peščica je videla, kar se ne vidi. Nasitili so se s kruhom, a
cite ljudem,
le nekaj jih je v tem kruhu videlo novo bogastvo. Tudi ob čudežu
naj sedejo.«
večina ostaja pri človeški logiki. Hoteli so ga postaviti za kralja.
Bilo pa je na
Vedno znova tudi mi nasedemo in si
tistem kraju
veliko trave.
Boga prikrajamo po svoji podobi. MnoPosedlo je tožica tudi danes vero presoja po merilu
rej kakih pet
koristi. Bili bi verni in živeli krščansko,
tisoč mož.
da bi potešili želje človeške narave. V
Jn 6,7–10
odnosu do Boga, pri osebni in družinski
molitvi, je med nami še veliko prodaOdlomki Božje besede
janja in kupovanja. Pusti, da te malo
na naslednjo nedeljo:
popelje na počitnice, na revno kmetijo,
1. berilo:
2 Mz 16,2–4.12–15
da boš odkril drugačno bogastvo.

NA POČITKU – »Slišala sem, da je tvoj oče na počitku v gorah,« reče soseda dvanajst-letnemu Roku.
»Narobe ste slišali. Veste, z njim je tudi mama.«

2. berilo: Ef 4,17.20–24
evangelij: Mr 6,24–35

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

župnik

prvi petek, 3. 8.,
Lidija,
svetopisemska žena

prva sobota, 4. 8.,
Janez Marija Vianney
arški župnik

nedelja, 5. 8.,
18. NEDELJA
MED LETOM,
Marija Snežna
(Nives)

ČRNIČE ob 19.30
za vse †† Debeljak in Velovšek, p. n. Črniče
od 18.30 češčenje in spoved
ČRNIČE ob 19.30
v zahvalo, na čast Materi Božji, p. n. romarjev
SKRILJE ob 7.00
za † Silvota Rustja, umrl v Kanadi
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za vse †† Brankovič, p. n. Črniče
KAMNJE ob 10.30
za † Gabrijelo Lozar, Vrtovin

• Prvi petek in sobota, vabljeni k spovedi in češčenju. Bolne in starejše ta teden ne obiskujem.
• Do nedelje sem na tednu duhovnosti z mladimi v Stržišču (še vedno se lahko kdo pridruži).
Če bo potrebno, pokličite Joška Tomažiča v Šempas 041 636 260.
• Kriški bratje kapucini vas vabijo, da v četrtek, na praznik Marije angelske, v porciunkuli skupaj
z njimi počastite Božjo Mater, se srečate z Bogom v zakramentih sprave in evharistije ter prejmete porciunkulski odpustek. V kapucinski cerkvi v Križu bo 2. avgusta: ob 7. uri sveta maša,
od 8. do 10. ure tiha molitev pred Najsvetejšim, ob 10. uri sveta maša, od 15. ure do19.30 tiha
molitev pred Najsvetejšim, ob 19.30 sveta maša. Ves dan bo priložnost za spoved!
• Avtobus za romanje na Košljun je poln, na čakalni listi vas je nad 20. Če bo še veliko povpraševanje, morda naročimo drugi avtobus.
• V Gojačah poteka beljenje celotne notranjosti cerkve. Do zdaj smo namensko zbrali 1.527 €.
Hvala vsem, ki ste že dali svoj delež k obnovitvenim delom.
• Za romanje v Medžugorje, od 20. do 23. septembra, kljub neugodnemu terminu zbiramo prijave. Cena za 4 dni (dva polna penziona, en polpenzion in prevoz skupaj 130 €).
• V nedeljo je shod v Logu ob 17. uri.
• Na Krištofovo nedeljo smo za sklad MIVA za vozila v misijonih zbrali in oddali naprej: 326,57 v
Črničah in 852,5 v Kamnjah. V imenu misijonarjev hvala za vaš dar!

 Za konec
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

