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pogrebna za † Dolores Pegan, Potoče 57
v Črničah bo med tednom sveta maša, če bo zvonilo

Marija Goretti, mučenka

Življenje bl. Carla Acutisa

In ni mogel tam
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neveri.

KAMNJE ob 16.00

Še nekaj utrinkov iz življenja bl. Carla Acutisa, ki nas je zelo
nagovarjal ta teden na oratoriju.
Posebno poglavje njegove duhovnosti, v katerem se je ta
izlivala navzven in evangelizirala, so evharistični čudeži. To
so dogodki, ko sta se posvečena hostija ali vino tudi fizično
spremenila v Kristusovo (srčno) mišico oziroma kri. Ti čudeži
so Carla zelo nagovarjali, saj se dogajajo še danes in jih ne
more ovreči niti najsodobnejša znanost. O njih je rad pripovedoval prijateljem, znancem in sorodnikom. Storil pa je še
korak dlje.
Pri enajstih letih je starše prosil, da so z njim začeli obiskovati čim več krajev, kjer so se zgodili evharistični čudeži, ki
jih je priznala tudi Cerkev. Uspelo mu je obiskati 136 krajev
evharističnih čudežev, ki jih je zbral v virtualnem muzeju.
Zagnal je spletno stran in pomagal ustvariti razstavo, ki je do
danes prepotovala svet in navdihnila mnoge. Ta svoj projekt
je izdeloval dve leti in pol ter živi še danes: www.miracolieucaristici.org.
V kombinaciji z njegovim nalezljivim veseljem, neusahljivo
razpoložljivostjo ter odprtostjo za bližnjega ni mogoče, da
njegov zgled ne bi deloval na ljudi okrog njega. Tukaj omenimo njegove starše. Navadno so starši tisti, ki vero prenesejo na svoje otroke, v primeru Acutisovih pa je bilo ravno
nasprotno. Starši so sicer bili katoličani, a svoje vere niso
živeli. Carlo pa je že od zgodnjih otroških let kazal navdušenje za povezanost z Bogom. Vabil jih je, naj gredo z njim v
cerkev pozdravit Jezusa in jim že zgodaj zastavljal teološka
vprašanja, na katera niso imeli odgovorov, pozneje pa dajal
živ zgled vsakdanjega obhajila in povezanosti z Bogom. Vse
to je njegove starše približalo Bogu in danes živijo polno krščansko življenje.
Povzeto po: oratorij Slovenija

sreda, 7. 7.,
Vilibald, škof
četrtek 8. 7.,
Kilijan, mučenec
petek, 9. 7.,
Veronika Giuliani
sobota, 10. 7.,
Amalija (Alma),
redovnica

SKRILJE ob 8.00

PETNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 11. 7.,
Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

VRTOVIN ob 7.00

za vse †† Saksida, Skrilje 1a
ob 21.00 večernice na Zoomu

za † Henrika Čermelja, Vrtovin 13b

ČRNIČE ob 9.00

na čast angelom varuhom, p. n. darovalcev Črniče
za župnijo

KAMNJE ob 10.30

za †† Vrčon in Vidmar, Skrilje 64
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Do sobote sem na oddihu in romanju, če bo potrebno, se obrnite na g.
Joška Tomažiča v Šempasu 041 636 260.
Za svete maše je še vedno kar dolga vrsta. Če bi kdo želel, lahko naroči
sveto mašo in jo bom daroval te dni na svetem kraju.
Na njegov godovni dan, v ponedeljek, 5. julija, bo ob 17. uri na Sveti
gori sveta maša za škofa Metoda z namenom, da se kot škofijsko občestvo zahvalimo za njegovo življenje in delo. Po maši bo skupna molitev
tudi na njegovem grobu.
Knjigo Prvi spomenik slovenske sprave lahko vzamete v cerkvi. Vaš dar
gre za obnovo v župnišču.
Hvala vsem, ki ste kakor koli sodelovali in pomagali, da smo lepo izpeljali
oratorij. Še posebej hvala voditeljem, animatorjem in gospodinjam.
Hvala za vaše darove. Na Ravnah ste ob šagri darovali 202,30. V Kamnjah 305,80 od knjige za obnovo v župnišču 105 eurov.
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V PRODAJALNI: »Kupil bi srajco številka 42 in pižamo številka 36.« »Ali je oboje za vas?« »Seveda!« »Zakaj pa
potem hočete manjšo pižamo?« »Oh, ko bi vi vedeli, kako sem doma majhen!«

