Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 8.,

KAMNJE ob 20.00

torek, 10,. 8.,

ČRNIČE ob 19.00

Terezija Benedikta
od Križa, sozavetnica Evrope
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Lovrenc,
diakon in mučenec

za †† Batagelj, Kamnje 4a

na čast Mariji in usmiljenemu Jezusu za zdravje

VRTOVIN ob 20.00

za †† Ivano in Jožefa Copiča, Vrtovin 127a

Kruh, da lahko gremo naprej

SKRILJE ob 20.00

četrtek 12. 8.,

KAMNJE ob 8.00

petek, 13. 8.,

ni svete maše

sobota, 14. 8.,

ni svete maše

MARIJINO
VNEBOVZETJE,
15. 8.,
Tarzicij, mučenec

ČRNIČE ob 9.00

za vse †† Valič, Skrilje 2

Klara Asiška,
devica

Prerok Elija je pred užaljeno kraljico Jezabelo zbežal v puščavo. In po enem dnevu hoje si je želel smrti: »Dovolj je; zdaj,
Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kot moji očetje.«
Vsakemu izmed nas se lahko zgodi podobno. In Elija je bil
»Jaz sem
mož,
po katerem je Bog delal velike stvari; doživel je Božjo
kruh življenja.
bližino in čudeže. Zdaj vsega tega več ni. To je lahko tudi naša
Vaši očeizkušnja. In veliko ljudi se ustavi.
tje jedli
»Vstani in jej, sicer bo pot zate predolga.« Čakala ga je še
v puščavi
dolga pot. Bog je bil z njim, čeprav tega ni več čutil. Tam, pod
mano in so
Horebom, pa mu je Bog odkril drugačen način svoje navzočnopomrli. To
sti. A če ne bi nadaljeval poti, tega ne bi našel.
je kruh, ki
Včasih ne vemo, zakaj se nam v življenju zgodijo stvari tako,
prihaja iz
da
bi se kar ustavili. Bog nas po nam nerazumljivih okoliščinebes, da
nah
pošlje v puščavo. Tam ni dnevnih novic in zaslonov, ki bi
tisti, ki od
zapolnili
nastalo praznino. Takrat običajno postanemo podobni
njega je,
ne umre.« ljudem, ki so po čudežu s kruhom nad Jezusom godrnjali. Mi
(Jn 6,48–50) bi od Boga radi bližnjice, takojšnjo rešitev, jasne odgovore in
dovolj kruha. Toda Kristus ve, da je
pred nami še dolga pot in da potrebujemo kruha. In ta kruh ni neki nauk,
temveč je oseba, On sam.
So te sedanj razmere že pripeljale
do tega, da si želiš več Jezusa v svojem življenju? Kako lepo je bilo te dni
v Stržišču spremljati mlade ljudi, ki si
Jezusa želijo. In kako zažarijo njihovi
obrazi, ko mu čez teden odprejo srce
Odlomki Božje
in se zopet odločijo zanj. Ni težko iti
besede
naprej po poti, ko se nahraniš. In ko
na naslednjo
veš, da je s tabo nekdo, ki verjame
nedeljo
Raz 12,1–10
vate in te ne bo zapustil.
1 Kor 15,20–26
Lk 1,39–56

sreda, 11. 8,

župnik

v čast Materi Božji po namenu, Vrtovin 102

Ivana Šantalska,
vdova, redovnica

Poncijan in Hipolit, mučenca
Maksimilijan Kolbe, mučenec

v zahvalo za 50 let poroke

VRTOVIN ob 10.30

za župnijo

maša zunaj

• V nedeljo je praznik Marijinega vnebovzetja. Bosta samo dve maši, ob 9.
uri in ob 10.30. Praznični maši bo daroval g. Slavko Rebec, generalni vikar.
Vabljeni na šagro v Vrtovin, letos maša zunaj ob 10.30, cele procesije ne
bo, samo z blagoslovom pri enem oltarju.
• Svete maše bodo tudi v Logu, na predvečer spovedovanje od 17. ure,
maša ob 19.30. V nedeljo spovedovanje od 6. do 11. ure, svete maše ob
6.30 ter ob 8. in 10.uri.
• Od četrtka zvečer do nedelje smo na vikendu z družinami v Stržišču.
Če bo potrebno, se obrnite na g. Joška Tomažiča, 041 636 260.
• Nekdanji udeleženci delavnic molitve in življenja lepo povabljeni v »puščavo« v prostore samostana v Vipavskem Križu v ponedeljek, 30. avgusta,
ob 15. uri. Prijavite se Magdi Sever na sms 031 893 457 ali na magda.
sever@gmail.com. Pridite, da obnovite ali utrdite svoj odnos z Bogom in
spet najdete mir ali vsaj pot do njega.
• Hvala za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 223,11,
v Kamnjah 328,70.

 Za

kone c

SPOMINKI – »Ali ste na potovanju nakupili kaj spominkov?« »Kar precej. Toda mož je na poti
domov že vse spil!«

