Bogoslužje:
ponedeljek, 24. 8., KAMNJE ob 20.00
Jernej,
V zahvalo in priprošnjo,
apostol
Šavli, Potoče 22

GOJAČE ob 19.00
za vse †† Slejko in Pegan,
p. n. Gojače 37

torek, 25. 8.,
VRTOVIN ob 8.00
Ludvik IX. Francoski, za †† Katarino in Franca
kralj
Vodopivca, Vrtovin 58

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Vrtovec,
Skrilje 71c

sreda, 26. 8.
Ivana Bichier,
redovnica

ni svete maše

MALOVŠE ob 19.00
za † Danila Cigoja,
p. n. Suhadolc

četrtek, 27. 8.,

ni svete maše

ni svete maše

petek, 28. 8.,
Avguštin,
škof in cerkv. učitelj

ni svete maše

sobota, 29. 8.,

SKRILJE ob 8.00
za †† starše,
Skrilje 89

ČRNIČE ob 19.00
za † Bogdano Slejko in †
Stanislavo Klemše,
p. n. Črniče 63b
ČRNIČE ob 19.00
po namenu

21. NEDELJA
MED LETOM,
30. 8.,
Feliks (Srečko),
mučenec

KAMNJE ob 7.00
po namenu, Potoče 29

Monika,
mati sv. Avguština

Mučeništvo Janeza
Krstnika

ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za † Ivana, Terezijo in Vilmo Brankovič, p. n. darovalcev
KAMNJE ob 10.30
za † Hildo Vodopivec, Kamnje 2, 30. dan

 Za

ko nec

PREVIDNOST – Tako so nas prestrašili s tem virusom, da v restavraciji v wc-ju vrata odpiram s komolcem, pokrov na školjki dvigujem z nogo,
s kolenom potegnem vodo, vrata zapiram z ramo. In ko se vračam skozi restavracijo, opazim, da sem si pozabil dati nazaj hlače.
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Preteči mora nekaj Jordana
Res so skalnati tisti kraji pri Cezareji Filipovi, kjer je Peter
izpovedal vero. V skale so vsekani spomeniki rimskih bogov.
Jaz pa ti Izpod skal izvira reka Jordan, ki je za Izrael strateškega popovem:
mena. Brez tega izvira celotna nižina nima življenja. To so bili
Ti si Petudi kraji razkošja in moči.
ter, SkaIn na to skalo »bom sezidal svojo Cerkev …« Gotovo bi bila
la, in na
tej skali tudi v naših glavah, če bi bili takrat tam zraven, podoba močne Cerkve, mogočne ustanove po vsem svetu. Takšne, kot
bom
so mogočne skale nad izvirom Jordana. Že naslednjo nedeljo
sezidal
bomo slišali, kako narobe si je Peter predstavljal prihodnost in
svojo
je iz Jezusovih besed pred vsemi apostoli doživel hladen tuš.
Cerkev
in peIn vendar je prav ta Peter, zaletav in nestanoviten, postal
klenska
temelj Cerkve. Preteklo je še nekaj Jordana, da je naposled
vrata je
sprejel Kristusa, resničnega, ne po njegovi in naši meri. In ko
ne bodo Jezusa Kristusa zares sprejmeš takega, se šele zgodi sprepremamemba. Vera se zgodi, ko sprejmeš. Če gremo skozi Sveto
gala.«
pismo, se pokaže prav to. Spremenili so se tisti, ki so Boga
(Mt 16,18)
sprejeli takega. Drugačnega. Prvi
je Boga zares sprejel Abraham.
Zato mu pravimo, da je oče vernih. Preteči mora nekaj časa.
Negotovi časi so velika priložnost. Lahko se iz dneva v dan
učiš, da se ne naslanjaš, ampak
sprejmeš. Dokler se samo naslanjaš, ne živiš. Dan lahko samo
Odlomki
Božje besede
preživiš, lahko pa ga živiš. Ko enna naslednjo
krat sprejmeš, je vse drugače.
nedeljo:
Jer 20,7–9
Rim 12,1–2
Mt 16,21–27

župnik

STIČNA MLADIH
ODSOTNOST
bo letos drugačOd torka do sobote sem na dopuna, na 34 krastu. Če bo potrebno, pokličite g.
jih po Sloveniji.
Joška Tomažiča v Šempas, 041 636
Tretjo soboto v
260, ali brate kapucine v Križ, 05
septembru, 19. 9., v naši bližini
368 88 00.
v Vipavi. Na spletni strani dobite
podrobnosti in se prijavite. Zaradi
VEROUK
Urnik najdete razmer so nujne vnaprejšnje prijana spletni stra- ve, mogoče bodo le do 13. 9. Kljub
ni. Srečanje za omejitvam bo zelo lep program.
nove veroučen- Povej naprej.
ce in nabavo
zvezkov lahko VIRTUALNI ODMIK Z MARIJO
V
mesecu
v soboto in še
septembru
naslednji teden, lahko tudi po teleDMŽ ponuja
fonu. Zvezke dobite tudi v knjigarvirtualni odni Zvonček. Srečanja po razredih
mik o Mariji
bodo pri večernih mašah po 6. 9.,
po urniku pa po 13. 9. Zbirali se z gradivom v pisni in avdio obliki.
bomo glede na razmere, tudi če ne Na njihovi spletni strani dmz.si je
bo vedno po šolsko, vendar je po- več informacij in tudi prijavnica.
membno, da pridemo skupaj. Iskali Povabljeni, da razširite to vesebomo nove načine. Starše prosim, lo novico med znance, prijatelje,
da se resno odločite tudi za zave- družinske člane, nekdanje udelestno udeležbo pri bogoslužju in za žence DMŽ, duhovnike ... skratka,
širokemu krogu ljudi. Še povaredno molitveno življenje doma.
bilo k poslušanju mesečnih oddaj
iz duhovnosti DMŽ, ki se bodo na
HVALA
Možem, ki ste ta teden spet opra- radiu Ognjišče pričele septembra
vili precej dela pri obnovi skupnih v okviru oddaj Radijska kateheza.
sanitarij v župnišču v Kamnjah. Povabljeni, da uvodni oddaji priHvala za vaše darove. Se priporo- sluhnete že v soboto, 5. 9., med
čamo tudi za dar v ta namen, za še 21. in 22. uro.
eno potrebno in lepo obnovo skuVABILO NA VERSKO IZOBRAŽEpnih prostorov.
VANJE ZA VSAKOGAR
V oktobru spet odpira vrata KPŠ.
HVALA
za vaše darove. Pri nabirki na Ma- Letos bo potekala v Sežani in Virijino vnebovzetje smo na šagri v pavi. Zelo vabim vse, ki si želiVrtovinu zbrali za vrtovinsko cer- te poglobiti znanje in duhovnost.
kev 587,90. Hvala za vaše zveste Vpis je možen do 25. septembra.
Vpišejo se lahko tisti, ki so konnedeljske darove.

čali katero koli
štiriletno srednjo šolo. KPŠ
je namenjena
vsem, ki se
zanimajo in ni
namenjena le za tiste, ki so pripravljeni sodelovati pri katehezi
v župniji. Vse informacije so objavljene na kps.rkc.si.
***

Iz homilij
papeža Frančiška
24. avgusta 2014

Zaupanja vredna vera
Jezus je v svojem srcu začutil
veliko veselje, saj je v Simonu
zaznal Očetovo roko, delovanje
Svetega Duha. Prepoznal je, da
je dal Bog Oče Simonu ‘zaupanja
vredno vero’, na kateri bo On,
torej Jezus, lahko zgradil svojo
Cerkev, torej skupnost, vse nas.
Jezus je namreč nameraval dati
življenje ‘svoji’ Cerkvi, ljudstvu,
ki ni več utemeljeno na potomstvu, temveč na veri, oziroma na
odnosu z Njim samim, na odnosu
ljubezni in zaupanja. Naš odnos z
Jezusom gradi Cerkev. Da bi pa
lahko začel s svojo Cerkvijo, je
moral najti pri svojih učencih trdno vero, zaupanja vredno vero.
In to je Jezus na tej točki poti
moral preveriti.
Cerkev zgrajena na skali
Gospod ima v mislih podobo, da
bo gradil, podobo skupnosti, kot
zgradbe. Zato Simona, ko sliši njegovo pristno izpoved vere,

imenuje 'skala', in s tem nakaže namen, da bo gradil svojo Cerkev na
tej veri.
Dragi bratje in sestre, to kar se je
na edinstven način zgodilo Petru,
se zgodi tudi vsakemu kristjanu, v
katerem zori iskrena vera v Jezusa
Kristusa, Sina živega Boga. Današnji
evangelij nagovarja tudi vsakega od
nas. Kako je s tvojo vero? Vsakdo
naj si v svojem srcu na to odgovori.
Kako je s tvojo vero? Kakšna najde
Gospod naša srca? Trdno srce kot
skala ali peščeno srce, torej tako, ki
dvomi, je nezaupljivo, skeptično? Za
nas bo dobro, če bomo danes razmislili o tem. Če Gospod najde v našem
srcu vero, ne rečem popolne, ampak
iskreno, pristno, tedaj vidi v nas žive
kamne, s katerimi bo gradil svojo
skupnost. Temeljni kamen te skupnosti je Kristus, vogelni, edinstveni
kamen. Prav tako pa je Peter skala,
v kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Tudi vsak, ki je krščen je poklican da ponudi Jezusu svojo vero,
sicer skromno, a iskreno, da bo On
lahko danes in v vsakem delu sveta
nadaljeval z gradnjo svoje Cerkve.
Ti si Kristus, Sin živega Boga
Tudi danes mnogi mislijo, da je
Jezus velik prerok, učitelj modrosti,
zgled pravičnosti… Tudi danes Jezus
sprašuje svoje učence, torej vse
nas: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Kaj mu bomo odgovorili? Pomislimo.
Predvsem pa prosimo po priprošnji
Device Marije Boga Očeta, naj nam
podari milost, da bomo z iskrenim
srcem odgovorili: »Ti si Kristus, Sin
živega Boga.« To je izpoved vere, to
je zares veroizpoved.

