Bogoslužje:
ponedeljek, 20. 7., KAMNJE ob 20.00
Marjeta Antiohijska, za † Karlo Rijavec,
mučenka
Kamnje 29

GOJAČE ob 19.00
za †† Vodopivec,
p. n. Gojače 8

torek, 21. 7.,

ČRNIČE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo na čast
Svetogorski MB, p. n. Gojače 36

Danijel (Danilo),
prerok

VRTOVIN ob 8.00
za † Marijo Nevreden,
Vrtovin 17

SKRILJE ob 20.00
sreda, 22. 7.
Marija Magdalena, za † Doro Kavčič, umrla
svetopisemska žena v Kanadi, p. n. Skrilje 37

MALOVŠE ob 19.00
za † Cvetko Grgič,
p. n. Malovše 17

četrtek, 23. 7.,

KAMNJE ob 8.00

petek, 24. 7.,
Krištof,
mučenec

VRTOVIN ob 20.00
ČRNIČE ob 19.00
za †† Ljuba, 1. obl., in Albino za vse pokojne,
Černigoj, Vrtovin 108
p. n. darovalcev

sobota, 25. 7.,
Jakob Starejši,
apostol

SKRILJE ob 8.00
za †† sestro Anko in starše
Čehovin, Skrilje 24

17. NEDELJA
MED LETOM,
26. 7.,
Joahim in Ana,
starši Device
Marije

KAMNJE ob 7.00
pri vseh mašah blagoslov vozil
v priprošnjo Svetemu Duhu, Kamnje

Brigita Švedska,
na čast Svetemu Duhu,
sozavetnica Evrope Kamnje 33

RAVNE ob 19.00
za † Ivana in vse †† Mikuž,
Ravne 26
ni večerne adoracije

ČRNIČE ob 19.00
za †† Miro Rutar in Milorada
Čulibrka, p. n. Črniče 25

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
v zahvalo za očeta in moža, p. n. Gojače 3f
KAMNJE ob 10.30
v zahvalo za življenje, p. n. Vrtovin

• KRIŠTOFOVA NEDELJA pod geslom: »Z veseljem darujem, življenja rešujem.« V nedeljo bo pri
vseh mašah blagoslov vozil. Za srečno prevožene kilometre zbiramo prostovoljne prispevke za
vozila misijonarjev.
• PRAZNOVANJE SV. ANE v nedeljo: v Logu bodo svete maše ob 6.30, 8. in 10. uri; spovedovanje
od 6. do 11. ure.
• ORATORIJ: z voditelji smo sklenili, da bo letos oratorij od 10. do 14. avgusta samo z animatorji,
ki bodo za otroke vsak dan pripravljali igro in katehezo v e-obliki. Otroci se boste po želji in dogovoru udeležili le velike igre zunaj posamezno po družinah. Za to obliko oratorija se prijavite.
• HVALA za vaše darove pri rednih nabirkah in posebej. Namesto cvetja ob pogrebu † Milene Milanič ste sorodniki in pogrebci za skriljsko cerkev darovali 200 €. Za zvonjenje v Gojačah darovalec
350 €. V Kamnjah smo končali namestitev novega ozvočenja in tudi že plačali skupni strošek:
4.283 €. Hvala prostovoljcem, ki ste pomagali. V Kamnjah smo v župnijskem domu začeli potrebno prenovo dela podov, pisarne in dela sanitarij, spet s pomočjo vaših pridnih rok in darov.

 Za

ko nec

MIŠ – Včeraj je moj mož videl miš v kuhinji. Vse je temeljito očistil in dezinficiral. Danes sem mu jo
nastavila v kopalnico …
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Strah
Opazujem življenje in se pogovarjam z modrimi, preizkušenimi. Precej smo se osamosvojili, znamo poskrbeti zase. Toda
v nas je veliko strahu. Zanimivo je opazovati tudi sebe. Kod
vse me pri ravnanju vodi strah. In dobro je opazovati versko
»Nikaživljenje svoje družine, kako se na Boga »spomnimo«, ko nas
kor,« je
dejal, »da postane strah zase.
morda
Tako lepo je opazovati to posejano njivo, naše človeško žimed povljenje. Šele proti koncu se pokaže, komu smo zaupali svoje
biranjem
življenje. Ko gre posevek v klas, se pokaže razlika. »Ko je setev
ljuljke
zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka.« Bolj ko ljuljka
ne izpuzori, temnejši postaja njen klas, temno rjav. Pa opazujte pšelite z njo
nico v poletnem dnevu – bolj ko zori, bolj postaja svetla. Jezus
vred tudi
pove, da je bila ljuljka posejana ponoči. Tako je tudi z našo
pšenice.
vero. Šele na koncu se bo razkrilo, komu smo zares zaupali.
Pustíte,
Ali smo Boga le rabili ali smo mu pustili, da v nas deluje. Kdor
naj oboje
pričakuje sadove takoj, bo razočaran, podoben gospodarjevim
skupaj
služabnikom iz prilike.
raste do
Vidim, da tisti, ki pričakujejo čisto njivo, ne živijo v miru. Strah
žetve.
ostaja »v kosteh«, ostaja znotraj. Strah se pokaže prav v tem,
(Mt 13,29)
kako je človek sprejel ljuljko in kako z njo živi. Med nami je
veliko ljudi, ki ostajajo zvesti in živi ter tiho spreminjajo svet.
Kakor seme in kakor kvas. Prepoznaš jih po tem, da v njih ne zaznaš strahu. Izpustili so ljuljko in z njo
živijo. Kajti Sveto pismo z gotovostjo
pove, da »v ljubezni ni strahu, temveč
popolna ljubezen prežene strah«.
Bolj ko boš dozoreval v klas, bolj
te bodo lahko motili nepopolni ljuOdlomki Božje
dje. Lahko pa začneš živeti popolno
besede na
ljubezen. Samo ta bo ostala. In z
naslednjo
nedeljo:
leti bo postajala svetlejša. Ljubezen
1 Kr 3,5.7–12
lahko postaja popolna le sredi njive
Rim 8,28–30
med ljuljko.
župnik
Mt 13,44–52

