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Skrivnost, ki zadeva našo prihodnost
Mnogokrat v svojem zemeljskem življenju je prehodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je
združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo,
kako prihaja na Božjo goro, »ogrnjena s soncem, in luna pod
Moč je
njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd« (Raz
pokazal s
svojo roko, 12,1) – kakor pravi knjiga Razodetja – in vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
razkropil
je tiste, ki Bila je prva, ki je verjela v Božjega Sina, in je prva med nami,
ki je vzeta v nebo z dušo in telesom. Prva je sprejela in vzela
so nav naročje Jezusa, ko je bil še otrok, in je prva, ki so jo sprejepuhnjele njegove roke, da bi jo vpeljale v Očetovo večno kraljestvo:
nih misli.
»Mariji, ponižnemu in preprostemu dekletu iz odročne vasi na
Mogočne
periferiji Rimskega cesarstva, prav zato, ker je sprejela in živeje vrgel s
la evangelij, Bog dovoli, da je v večnosti poleg Sinovega preprestola
in povišal stola. Tako Gospod mogočne vrže s prestolov in poviša nizke
(glej Lk 1,52).
je nizke.
Marijino vnebovzetje je velika skrivnost, ki zadeva vsakogar
Lačne je
napolnil z med nami, zadeva našo prihodnost. Marija namreč hodi pred
dobrotami nami po poti, po kateri so namenjeni tisti, ki so s krstom svoje
življenje povezali z Jezusom, kakor je Marija svoje življenje poin bogate
je odpustil vezala z Njim. Današnji praznik nas vabi, da bi gledali v nebo,
naznanja »nova nebesa in novo
prazne.
zemljo«, z zmago vstalega Kri(Lk 1,51–53)
stusa nad smrtjo in dokončnim
porazom zla. Zato radost ponižnega dekleta iz Galileje, izražena v Magnifikatu, postane hvalnica celotnega človeštva, ki se
veseli, ko vidi Gospoda, kako se
Odlomki Božje
sklanja k vsem moškim in vsem
besede
ženskam, preprostim bitjem, da
na naslednjo
bi jih vzel s seboj v nebo.
nedeljo
Joz 24,1–2.15–17.18
Ef 5,21–32
Jn 6,60–69

ponedeljek, 16. 8.,

papež Frančišek 15. 8. 2016

v zahvalo za Diž, p. n. darovalcev
v zahvalo Materi Božji za zdravje, Vrtovin 17
molitvena skupina v Črničah ob 19.00
za † Hermana Čavdka, Skrilje 37

Helena (Alenka),
cesarica

za † Alenko Adamek, Kamnje 57, 8. dan

Janez Eudes,
duhovnik

večerna adoracija v Črničah od 21.00 do 22.00
za † Marinko Gerljevič, Gojače

Bernard,
opat

Sidonij (Zdenko),
škof

za †† Danila in †† starše Štor, Skrilje 76

za †† Čermelj in Gerželj, Vrtovin 13b

ČRNIČE ob 9.00
za † Ireno in vse ††, Črniče 9

KAMNJE ob 10.30
za župnijo

• Urnik verouka je objavljen na spletni strani. Začeli bomo po 5. septembru.
S katehistinjami naprošamo starše, da poskušajo z razumevanjem uskladiti druge obveznosti. K vpisu vabimo nove, lahko se oglasite po dogovoru.
• G. Aleksander Lestan se je v sredo naselil v duhovniškem domu v Šempetru. Glede na zdravstveno stanje je tudi sam sprejel to odločitev. Privoščimo mu mirno in varno bivanje v družbi sobratov in oskrbnikov. Hvaležni
smo mu za vsa leta življenja v naši župniji.
• Dosegljiv je na telefonski številki 041 507 158. V domu bo lahko spet maševal. Lahko mi oddate mašne namene zanj, ki jih bo z veseljem daroval
in tudi po tej poti ostal povezan z župnijo.
• Hvala za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Malovšah
188,50, v Kamnjah 332,90 evra.
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STAROST – »Še zelo čil možakar praznuje stoti rojstni dan. Novinar ga vpraša, v čem je skrivnost, da je dočakal tako visoko starost. »Tega vam zdaj še ne morem odkriti, ker se
še pogajam z dobavitelji jogurta, s pivovarno in s tobačno tovarno.«

