Bogoslužje:
ponedeljek, 27. 7., ni svete maše
Gorazd in drugi učenci
sv. Cirila in Metoda

torek, 28. 7.,

ni svete maše

sreda, 29. 7.
Marta,
Lazarjeva sestra

SKRILJE ob 20.00
za †† Valič,
Skrilje 73

četrtek, 30. 7.,

KAMNJE ob 20.00
za † Hildo Vodopivec,
Kamnje 2, 8. dan
VRTOVIN ob 20.00
za zdravje in srečno vožnjo,
Ušaj, Vrtovin 48a

Viktor I., papež

Rufin,
mučenec

petek, 31. 7.,
Ignacij Lojolski,
duhovnik

prva sobota, 1. 8., SKRILJE ob 8.00
Alfonz Ligvorij, škof za † Franca Kravosa,
in cerkveni učitelj
Skrilje 77
18. NEDELJA
MED LETOM,
2. 8.,
Evzebij iz
Vercellija, škof;
porcijunkula

GOJAČE ob 19.00
za †† Jožka in Silvo Bratina,
p. n. Gojače 13
ČRNIČE ob 19.00
za † Lojzko in vse †† Persič,
p. n. Črniče 25
MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Gerljevič,
p. n. Malovše 15

Od veselja

ni svete maše in večerne adoracije

ČRNIČE ob 19.00
za † Marico in vse †† Hvalič,
p. n. Črniče 1b
RAVNE ob 18.00
za novoporočenca
Vinka in Anjo

SKRILJE ob 7.00
za †† starše in brata Rovtar, Skrilje 76
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
po namenu
KAMNJE ob 10.30
za † Janeza Čermelja, Kamnje 31

• PRAZNOVANJE NA PORCIJUNKULO v nedeljo, 2. 8., v Vipavskem Križu. Sveta maša v
samostanski cerkvi ob 7.00 in 10.00. Od 7.45-10.00 in 10.45-12.00 ter 15.00-19.30 bo
izpostavljeno Najsvetejše za osebno češčenje. Ves čas bo priložnost za sv. spoved. Ta dan
lahko prejmemo porcijunkulski odpustek.
• POROKA: V soboto bosta na Ravnah 18. uri sklenila zakonsko zvezo Vinko Treven in Anja
Mavrič. Priporočamo ju v molitev.
• KRST: V nedeljo bo v Kamnjah (v ožjem krogu) prejela sveti krst Tina Besednjak Humar,
hči Jerneja in Ane s Kukanj. Njeno družino priporočamo v molitev.
• HVALA: Ob smrti Dore Kavčič ste sorodniki namesto cvetja za cerkev v Skriljah zbrali in darovali 90,00. Ob smrti Hilde Vodopivec ste namesto cvetja za kamenjsko cerkev darovali 328,00.
Za obnovo prostorov v kamenjskem v župnišču darovalec 150,00 €. Hvala vsem darovalcem!
• HVALA možem prostovoljcem, ki ste v soboto opravili veliko delo v župnišču v Kamnjah,
pripravili smo vse potrebno za namestitev novih podov. Hvala možem, ki ste v Gojačah v
zvoniku opravili še zadnja dela za priklop novega zvonjenja.
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POZITIVEN – Vse življenje so mi govorili, naj bom pozitiven. Zdaj, ko sem, se me pa vsi izogibajo.

»Nebeško
kraljestvo je
podobno
zakladu,
skritemu
na njivi,
ki ga je
nekdo našel in spet
skril. Od
veselja
nad njim
je šel in
prodal
vse, kar
je imel, in
kupil tisto
njivo.«
(Mt 13,44)

Človek je šel in »od veselja« nad zakladom prodal vse, kar
je do tedaj pridelal, ustvaril, se trudil. V Svetem pismu in pri
cerkvenih očetih je zaklad oseba, nekdo. Zaklad je na primer
prijatelj.
Je veselje nad vero najprej veselje nad osebo? Zaklad na
njivi je Jezus Kristus osebno. Ali pa je vera ostala le skupek
pravil in trud za dobro? Jezus Kristus pa nekje zgoraj ali le
nekje zadaj, nekoč, v zgodovini?
Ali je res treba prodati vse? Kaj lahko še zadržimo zase? Ali
je vera res samo odpoved, omejitev?
Kdor je našel evangeljski zaklad: osebo, bo odpoved doživljal kot sad. Postala bo le posledica življenja. Kdor zaklada še
ni odkril, bo odpoved doživljal kot omejitev. Vero pa kot nekaj,
kar je za svetom.
»Prodal je vse, kar je imel, in kupil tisto
njivo.« To, za kar smo se trudili in ustvarjali in »prodali«, ni izgubljeno. Ni žrtev.
Saj je prodano z veseljem. Vse preteklo
v tem zakladu dobi nov smisel. Hudič te
skuša prilepiti na preteklost. V Kristusu
pa to preteklost vidiš od druge strani.
Hudič ti skuša dati v roke meter, da bi
meril velikost njive. V Kristusu pa v njej
vidiš zaklad.
župnik

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo:
Iz 55,1–3
Rim 8,35.37–39
Mt 14,13-21

TELEFONSKE ŠTEVILKE: V skladu z uredbo vlade z dne 8. julija
ob nedeljah in praznikih pri bogoslužju na listku v škatlo pri vhodu
oddate svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Hranili jo
bomo 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim
ustanovam, da vas pokličejo. Za družine je dovolj ena številka s
pripisom: družina

