Bogoslužje:
ponedeljek, 3. 8.,

KAMNJE ob 20.00
za † Ano Rustja
Kamnje 55

torek, 4. 8.,

ČRNIČE ob 19.00
za † Slavico in vse †† Fišer, Mavrič, p. n. Črniče 1b

četrtek, 6. 8.,
Jezusova spremenitev
prvi petek, 7. 8.,
Sikst II.,
papež in mučenec
sobota, 8. 8.,
Dominik, duhovnik

ni svete maše

19. NEDELJA
MED LETOM,
9. 8.,
Terezija Benedikta
od križa
(Edith Stein),
sozavetnica Evrope

VRTOVIN ob 7.00 (maša zunaj)
za †† Šatej, Vrtovin 68

Konrad, redovnik

GOJAČE ob 19.00
za žive in †† Ličen in
Podgornik, p. n. Gojače 30

Janez M. Vianney,
arški župnik
MALOVŠE ob 19.00
sreda, 5. 8.
Marija Snežna (Nives) za †† Venceslava in Ireno, p. n. Malovše 38

Tisto malo

ČRNIČE ob 19.00
za † Franca Podgornika, p. n. Črniče 69d
ČRNIČE ob 19.00
za † Gabrijela Brica in †† starše Rustja, Potoče 52

ČRNIČE ob 8.00
za † Adelo Cigoj, p. n.
MALOVŠE ob 9.00
za župnijo

V Črničah ob 13.00 in
v Kamnjah ob 15.30
krst otrok

KAMNJE ob 10.30
za †† Vinka, Olgo, Marjana in Mijo Kravos, Potoče 50
• SHOD V LOGU: Danes ob 17. uri, od 16. ure spovedovanje, tema Božja beseda sooblikuje javno življenje.
• DO NEDELJE sem na tednu z mladimi v Stržišču. Če bo potrebno, se obrnite na Joška
Tomažiča v Šempasu 041 636 260.
• ŠAGRA: V nedeljo vabljeni na šagro v Malovše ob 9. uri.
• KRST: V nedeljo bo v Črničah ob 13. uri prejel sveti krst Ian Podgornik, sin Deana in
Tine iz Črnič. V Kamnjah ob 15.30 pa Lara, Ema in Vita Brecelj, hčerke Miha in Tine iz
Skrilj. Družini priporočamo v molitev.
• ORATORIJ: V nedeljo se za animatorje začne oratorij. Vabljeni, da otroke prijavite za
sodelovanje na daljavo. Skupaj boste le animatorji, ki boste vsak dan pripravljali vsebine za otroke. Več na spletu.
• NABIRKE: Na Krištofovo nedeljo smo zbrali in za sklad MIVA darovali v Črničah 679,00,
v Kamnjah 872,00. Za zvonjenje v Gojačah darovalca 70 €. Hvala vsem darovalcem.
Hvala delavcem pri delu v župnišču v Kamnjah.
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SUHA – »Dragi, se ti ne zdi, da sem se med karanteno zredila?« »O draga, ti ja nikoli nisi bila suha ...«
– Čas smrti: 10.40. Vzrok: koronavirus.

Včasih opazujem sebe in druge ljudi v velikih nakupovalnih
središčih. Koliko ponudbe! Na policah ali kar na kupih so
zložene velike količine najrazličnejših izdelkov. Veliko nas je
Jezus pa
v
trgovini, in vendar smo tako sami v tem.
jim je
Ne
gre le za živila. Podobno je z »duhovnimi« dobrinami.
rekel: »Ni
jim treba Greš mimo, opazuješ in vzameš. Dosti ponudbe. In vendar
oditi. Vi
smo tako sami v tem.
jim dajte
Da, tudi v veri lahko postanemo zelo sami. Lahko smo kajesti!«
kor v veliki trgovini, vendar nas ponudba ne združuje. Tudi
Rekli
kristjani lahko še skrbimo za duhovo hrano, a počasi postaso mu:
nemo zasebniki.
»Tukaj
Jezusu se je zasmilila tista lačna množica pri Genezareimamo
škem
jezeru. Tam je na tleh še danes zelo star mozaik z
samo pet
upodobitvijo:
Pet hlebov in dve ribi. Niso se samo naužili
hlebov in
hrane.
Tisto
malo
jih je nasitilo in povezalo. Hrana se ni kar
dve ribi.«
Dejal jim
čudežno pojavila. Ko so jo začeli deliti, je ni zmanjkalo. Isti
je: »Prikruh jih je povezal. Prelepa podoba svete maše. Ni bila sanesite mi mopostrežna trgovina. Tisto malo na začetku jih je potem
jih sem!« nahranilo in povezalo.
(Mt 14,16–18)
Ne bomo spet šli v nostalgijo
za starimi časi. Vendar pomisli,
ali v preobilju vsega danes vendar opaziš »tisto malo«?
»Prinesite mi jih sem.« Kaj je
tisto malo, kar mu lahko prineseš, da se bomo v tej sodobni
Odlomki Božje
revščini spet znašli med seboj
besede na
povezani?
naslednjo
nedeljo:
1 Kr 19,9.11–13
Rim 9,1–5
Mt 14,22-33

župnik

