Bogoslužje:
ponedeljek, 17. 8., KAMNJE ob 20.00
Evzebij,
v čast Svetemu Duhu,
mučenec
Kamnje 12a

GOJAČE ob 19.00
za †† Davida in Iztoka Birsa,
p. n. Gojače 8

torek, 18. 8.,
Helena (Alenka),
cesarica

VRTOVIN ob 8.00
za †† Cvetko, Dušana in
Darka Slejka, Potoče 2

ČRNIČE ob 19.00
po namenu

sreda, 19. 8.
Janez Eudes,
duhovnik

SKRILJE ob 20.00
za † Makso Mermolja, p. n.
darovalca

MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Cigoj in Šinigoj
p. n. Malovše 30

četrtek, 20. 8.,

KAMNJE ob 8.00
za †† Furlan in Rustja,
Potoče 3

RAVNE ob 19.00
po namenu

petek, 21. 8.,
Sidonij (Zdenko),
škof

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za †† Sonjo Botteri in Persič,
p. n. družine, Črniče 25

sobota, 22. 8.,

ni svete maše

ČRNIČE ob 19.00
za † Benjamina in †† Valič,
p. n. Črniče 25

21. NEDELJA
MED LETOM,
23. 8.,
Roza iz Lime,
redovnica

v Kamnjah ni jutranje maše

Bernard,
opat

Devica Marija
Kraljica

ČRNIČE ob 8.00
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za † Ljuba Bavčarja, p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
za †† Danico in Ludvika Antoniča, Potoče 49

 Za ko nec
ZNANJE – Učiteljica pred počitnicami vpraša učence: »Povejte mi, zakaj med državnimi prazniki na hišah in drogovih vihrajo zastave?« Tišina po razredu, nato Janezek dvigne roko in odgovori: »Zato, ker piha veter!«
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Tujec
Na romanju po Sveti deželi smo iz avtobusa pogosto opazovali zidove, ki jih gradijo v okolici Jeruzalema na ločenem paleTedaj je
stinskem ozemlju. Te kraje je Bog izvolil in se tam utelesil. In
Jezus
odgovoril. verjetno tam nikoli ne bo pravega miru.
Rekel ji
Tako je bilo tudi v Jezusovem času. Veliko delitev in preprije:
čanj. Pravoverni judje so z drugačnimi očmi gledali na pogane.
»O žena,
Evangeliji pa povedo o kar nekaj Jezusovih srečanjih s pogani.
velika
Jezus je bil na začetku zelo oster do kanaanske žene iz daje tvonašnjega evangeljskega odlomka. Govoril je tako, kot je bilo
ja vera!
Zgodí
v družbi sprejeto. Toda žena je vztrajala in On je storil nekaj
naj se
nezaslišanega. Ozdravil jo je in jo dal za zgled žive vere.
ti, kakor
Tudi sedanjega papeža mnogi pravoverni kristjani kritizirajo,
želiš!« In
češ
da ne jasno ne pove, kaj je prav in kaj narobe. Ljudje bi
njena hči
je ozdraradi imeli izenačena pravila. Kristus pa išče osebno vero. Zelo
vela tisto lahko je obsoditi človeka. Zelo lahko se je sklicevati na pravila.
uro.
Toda osebna vera ne pomeni individualizma. Osebna vera je
(Mt 15,28)
pripadnost. Vendar ne pripadnost zgolj prepričanju ali ideji. Kaj
šele politična pripadnost. Osebna
vera je pripadnost občestvu, ki živi
Kristusovo življenje.
V časih, ko se marsikaj podira, kar
je še ne dolgo tega veljalo za trdno,
imamo veliko priložnost. Prav zdaj
lahko v vsakem človeku vidimo tisto nekaj več. Stopímo iz varnega
zavetja in se odpravimo k »tujcu«.
Odlomki
In ta tujec morda ni prav daleč niti
Božje besede
na naslednjo
ne prihaja od daleč. Lahko je čisto
nedeljo:
blizu.
Iz 22,19–23
Rim 11,33–36
Mt 16,13–20

župnik

HVALA
voditeljem in animatorjem oratorija za zelo povezan in ustvarjalen
oratorijski teden! Čeprav tokrat ni
bilo zraven otrok, je bil za mlade
zelo lep. Hvala tudi vsem, ki ste
nas podprli z dobrotami.

HVALA
za vaše darove: za obnovo župnišča darovalci 200,00 in 20,00
za župnišče namesto cvetja ob
pogrebu † Ivane Copič. Za nova
okna na Ravnah darovalec 100,00.
Hvala vsem darovalcem.

VIKEND
Od četrtka do nedelje sem na vikendu z družinami v Stržišču. Če
bo potrebno, pokličite g. Joška Tomažiča v Šempas, 041 636 260, ali
brate kapucine v Križ, 05 368 88
00. V nedeljo bo v Gojačah in Kamnjah sveto mašo daroval p. Vid
Lisjak.

ORATORIJ V KRIŽU
Voditelji in animatorji iz Vipavskega Križa lepo vabiJo vse otroke,
ki so v tem šolskem letu zaključili šesti, sedmi, osmi ali deveti razred, da se pridružijo na oratoriju,
ki bo potekal med 24. in 28. avgustom na samostanskem dvorišču v
Vipavskem Križu. Mlajših otrok žal
ne moremo sprejemati.
Spoznavali bomo življenje fanta
Carla Acutisa, ki bo letos oktobra razglašen za blaženega. Geslo oratorija je: »Ne jaz, ma Bog!«
Prispevek za oratorij je 35 EUR.
Animatorji in najstniki od začetka
do konca oratorija spijo v župnišču
oz. samostanu in se do konca ne
vračajo domov - zaradi skupnosti oratorija, ki bo funkcioniral kot
družina.
Prijave zbiramo do 16. avgusta
(nedelje) zvečer, na
oratorij.vip.kriz@gmail.com.

ŠAGRA IN ZVONJENJE
V nedeljo vabljeni na šagro sv. Jerneja v Gojačah ob 9. uri. Maševal
bo p. Vid Lisjak. Maša bo zunaj.
Hvaležni vsem domačim delavcem
in darovalcem že lahko poslušamo
glasove obeh na novo vpetih zvonov. Poganja ju novo električno
zvonjenje. Nabirka bo namenjena
za plačilo še nekaj dolga. Doslej
ste skupaj z darom za zvon zbrali
9.976,00.
SKLEP TEDNOV DUHOVNOSTI
v Stržišču bo na Sveti Gori v nedeljo ob 14.15.
DELO V ŽUPNIŠČU
V torek popoldne po 16. uri bomo
imeli manjšo delovno akcijo v župnišču v Kamnjah; vabim, da se
kdo javi in pridruži.

URNIK IN VEROUČNA SREČANJA
S katehistinjami smo uskladili urnik za veroučno leto 2020/21. Objavljen je na spletni strani. Prosim, da prilagodite druge dejavnosti. Hvala
ekipi za tako dragoceno sodelovanje. Sproti bomo izbirali načine, kako
se bomo srečevali, odvisno od epidemije. Vsekakor je ta čas preizkušnja
za starše in mlade, hkrati pa tudi priložnost, da verouk ne bo le verouk
kot šola, ampak predvsem življenje in redno bogoslužje.
Vabim, da se starši prvošolcev korajžno vključite. Tudi letos bomo imeli
srečanja vsak drugi četrtek.
Knjige bodo na voljo zadnje dni avgusta. Srečanja bomo začeli v tednu
po 6. septembru z mašami po razredih, po urniku pa po 13. 9.

