Bogoslužje:
ponedeljek, 12. 7.,

KAMNJE ob 20.00

torek, 13. 7.,

ČRNIČE ob 19.00

Mohor, Fortunat, mučenca
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Henrik,
cesar

za † Dolores Pegan, Potoče 57, 8. dan

za † Franca Podgornika, Črniče 69b

VRTOVIN ob 20.00

v zahvalo za življenje in za Božje varstvo, Vrtovin 55

Življenje bl. Carla Acutisa

Tisti čas je
Jezus poklical k sebi
dvanajstére
in jih začel
pošiljati po
dva in dva.
Dajal jim je
oblast nad
nečistimi
duhovi in
jim naróčil,
naj razen
palice ne
jemljejo na
pot ničesar,
ne kruha
ne popotne torbe
ne denarja v pasu,
obujejo naj
sandale in
naj ne oblačijo dveh
oblek.
(Mr 6,7–9)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo
Jer 23,1–6
Ef 2,13–18
Mr 6,30-34

Še nekaj iz življenja mladega bl. Carla Acutisa.
Med drugimi njegovimi znanimi izreki je tudi tale: »Zakaj
ljudje tako skrbijo za lepoto svojega telesa, ne pa tudi za
lepoto svoje duše?« Dar spolnosti žal danes razočara veliko
mladih. Kakor je Carlo skrbel za svojo rast in se varoval
greha na drugih področjih, je delal tudi na področju spolnosti, ki se je v njem prebujala kot pri vsakem mladostniku.
Živel je v skladu s prepričanjem, da je telo svetišče Svetega
Duha, in se zato trudil za čistost. Prišel je do spoznanja, da
pornografija in zgodnja spolnost služita le temu, da druge
obravnavamo kot predmete uživanja. Zato se je varoval filmov, ki so prikazovali pornografske prizore. Če je do tega
prišlo, pa je imel dovolj močno voljo, da si je oči pokril z
dlanmi. Tudi ogled njegove zgodovine iskanja na spletu, ki
so ga opravili strokovnjaki po njegovi smrti (za namen procesa razglasitve za svetnika), ni razkril ničesar nespodobnega, kar je sicer pri najstnikih pogosto.
Katoliški nauk o spolnosti, splavu in podobnih temah, ki
je bil hkrati njegovo trdno prepričanje, je bil v šoli in drugje
tudi vedno pripravljen zagovarjati.
Zelo se je trudil za čist, nesebičen
odnos do deklet. Čeprav je že imel
kakšno »oboževalko«, ni tega nikoli
izkoristil, temveč je do deklet ohranjal prijateljski odnos. O tem priča
tudi dogodek, ko ga je dekle, ki se
je še zlasti navezalo nanj in je bilo
v čustveni stiski, prosilo za »poljubček«. Poljub ji je dal, a le na lice.
Povzeto po: oratorij Slovenija

sreda, 14. 7.,

SKRILJE ob 8.00

četrtek 15. 7.,

KAMNJE ob 20.00

petek, 16. 7.,

ČRNIČE ob 19.00

Frančišek Solan, redovnik

za †† brata in starše Rovtar, Skrilje 76
za zdravje v družini, p. n. Likar

Bonaventura, škof
Karmelska Mati Božja
(Karmen)

za †† starše Ušaj in Čotar, p. n. Črniče 78a

VRTOVIN ob 20.00

za † Silvo Črmelj, Vrtovin 84, 8. dan

sobota, 17. 7.,

SKRILJE ob 8.00

ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 18. 7.,
Elij iz Koštabone,
diakon, mučenec

KAMNJE ob 7.00

Aleš, spokornik

za † Alojza Valiča, Skrilje 38
ob 21.00 večernice na Zoomu

za †† Jožefa in Marijo Mužina, Vrtovin 16a

ČRNIČE ob 9.00

za † Franca Persiča, p. n. Črniče 63a
za župnijo

SKRILJE ob 10.00

procesija SRT
za † Makso in †† starše, Skrilje 2b

• V nedeljo bo šagra sv. Marjete v Skriljah. Maša ob 10. uri, po njej po daljšem času spet procesija svetega Rešnjega telesa po vasi. Vabljeni, da prosimo za varstvo pred kugo in nesrečami ter za letino in blagoslov pri delu.
• Svetopavelska knjižica je še na voljo. Na spletni strani pa si lahko ogledate
tudi povzetek in film s fotografijami. V Kamnjah lahko vzamete glasilo Bernardove družine, v katerem je članek rojaka g. Vinka Cingerleta o zgodovini fatimskega Marijinega kipa v Kamnjah.
• Hvala za vaše darove. V Kamnjah ste v nedeljo darovali 426,40 evra, v
Črničah pa 272,63 evrov, skupaj v Kamnjah in Črničah 210 evrov darov za
knjigo.

 Za

kone c

KORONA OBVESTILO – Ob vstopu v gostilno: Tisti, ki zasedate mize na terasi in v gostilni zato, da
dve uri sedite in buljite vsak v svoj telefon, ostanite še naprej doma v izolaciji!

