Bogoslužje:
ponedeljek, 2. 8.,

v Križu spoved, češčenje in svete maše ob 7.00, 10.00 in 19.30

Evzebij, škof; porcijunkula
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Iz sporočila svetega očeta Frančiška za 1. svetovni
dan starih staršev in ostarelih (nadaljevanje)

Tedaj so
mu rekli:
»Gospod,
vselej nam
daj tega
kruha!« Jezus jim je
dejal: »Jaz
sem kruh
življenja.
Kdor pride
k meni,
gotovo ne
bo lačen, in
kdor vame
veruje,
gotovo
nikoli ne bo
žejen.«
(Jn 6,34–35)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo
1 Kr 19,4–8
Ef 4,30–5,2
Jn 6,41–51

Sanje so zaradi tega prepletene s spominom. Mislim na to,
kako dragocen je boleči spomin na vojno in koliko se lahko
novi rodovi iz njega naučijo o vrednosti miru. In to moraš
posredovati ti, ki si doživel bolečino vojne. Spominjanje je resnično poslanstvo vsakega starejšega človeka: spominjanje
in prinašanje spomina drugim.
Edith Bruck, ki je preživela dramo šoaha, je dejala, da »je
celo razsvetliti eno samo vest vredno truda in bolečine, da se
ohrani spomin na tisto, kar je bilo«. In nadaljevala: »Spominjati se zame pomeni živeti.« Mislim tudi na svoje stare starše in na tiste med vami, ki ste morali emigrirati in veste, kako
težko je zapustiti svoj dom, kot mnogi to počnejo še danes
v iskanju prihodnosti. Morda imamo nekatere izmed njih ob
sebi in skrbijo za nas. Ta spomin lahko pomaga graditi bolj
človeški, bolj sprejemajoč svet. Brez spomina pa ni mogoče
graditi; brez temeljev ne boste nikoli zgradili hiše. Nikoli. Temelj življenja pa je spomin.
Končno molitev. Kot je nekoč dejal moj predhodnik papež
Benedikt, svetniški starček, ki še naprej moli in dela za Cerkev: »Molitev starejših lahko zavaruje svet in mu morda pomaga bolj učinkovito kot trud mnogih.« To je dejal skoraj na
koncu svojega papeževanja, leta 2012. Lepo je. Tvoja molitev je zelo dragocen vir: to so pljuča, ki se jim Cerkev in svet
ne moreta odpovedati.
Zlasti v tem času, ki je
za človeštvo tako težak, ko
vsi v istem čolnu prečkamo viharno morje pandemije, tvoja prošnja za svet
in za Cerkev ni zaman,
ampak vsem kaže mirno
zaupanje v pristanek.

torek, 3,. 8.,

med tednom razen v petek ni svete maše

Konrad, redovnik

sreda, 4. 8,

v Črničah molitvena skupina ob 19.00

Janez M. Vianney, duhovnik

četrtek 5. 8.,

Marija Snežna (Nives)

prvi petek, 6. 8.,

Jezusova sprementev na gori

KAMNJE ob 19.00

za † Ano Rustja, Kamnje 55

sobota, 7. 8.,
Afra, mučenka

OSEMNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM, 8. 8.,
Dominik, duhovnik

SKRILJE ob 7.00
za †† Albino in Stanka Bratina, Skrilje 37

MALOVŠE ob 9.00

za † Danila Cigoja in †† starše, Malovše 37

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

v Kamnjah ob 12.00 krst otrok

• Danes ob 17. uri shod v Logu: Oče ustvarjalnega poguma.
• Do nedelje smo na tednu duhovnosti z mladimi v Stržišču. Letos je tema
»Srečanje«. Če bo potrebno, se obrnite na g. Joška Tomažiča v Šempasu,
041 636 260.
• Bratje kapucini vabijo jutri, 2. avgusta, na praznik porcijunkule, v Križ. V
samostanski cerkvi bodo svete maše ob 7. in 10. uri ter ob 19.30. Molitev
pred Najsvetejšim od 8. do 10. ure in od 15. do 19.30. Pred in med mašami
bodo bratje na voljo za spoved; na ta spravni dan lahko prejmete odpustek.
• V nedeljo je šagra sv. Lovrenca v Malovšah. Vabljeni k maši ob 9. uri. Praznik Marijinega vnebovzetja letos na nedeljo.
• V nedeljo bo v Kamnjah ob 12. uri krščen Nik Fatur, sin Gorana in Mojce iz
Skrilj. Njegovo družino priporočamo v molitev.
• Hvala za vaše darove. V nedeljo ste za sklad MIVA darovali v Črničah 492
evrov, v Kamnjah pa 914,50 evra. Za župnijo v Črničah 119,80, v Kamnjah
216,80 in še 71,24 za svetopavelske knjige in 100 evrov za obnovo v župnišču.

 Za
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ZADNJA ŽELJA – Duhovnik obišče na smrt obsojenega, ki sedi na električnem stolu in čaka na
usmrtitev. »Lahko še kaj storim zate?« vpraša duhovnik. »Lahko! Držite me za roko,
ker me je grozno strah elektrike!«

