Bogoslužje:
ponedeljek, 23. 8.,

KAMNJE ob 8.00

torek, 24,. 8.,

ni svete maše

sreda, 25. 8,

MALOVŠE ob 20.00
molitvena skupina v Črničah ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji p. n. Malovše 38

četrtek 26. 8.,

KAMNJE ob 20.00

petek, 27. 8.,

ČRNIČE ob 20.00

sobota, 28. 8.,

SKRILJE ob 8.00

22. NEDELJA
MED LETOM,
29. 8.,
Mučeništvo Janeza
Krstnika

KAMNJE ob 7.00

Roza iz Lime,
redovnica
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Jernej, apostol
Ludvik IV.,
kralj

Ko podrejenost ni več težka

Po tistem
je mnogo
njegovih
učencev
odšlo in
niso več
hodili z
njim. Jezus
je tedaj
rekel dvanajstérim:
»Ali hočete tudi
vi oditi?«
Simon
Peter mu
je odvrnil:
»Gospod,
h komu naj
gremo?
(Jn 6,66–68)

Odlomki Božje
besede
na naslednjo
nedeljo
5 Mz 4,1–2.6–8
Jak 1,
17–18.21–22.27
Mr 7,
1–8.14–15.21–23

za †† Ido in Ivana Vodopivca, p. n. Vrtovin 17a

za † Luciano Bratina, umrla v Sacilu – Italija

Ivana Bichier,
redovnica

Koliko laže gre, ko se človek odloči ... Ko se na primer mož zares
odloči, da bo ženo ljubil, potem ženi ni več težko biti podrejena.
Podrejenost sploh ni več podrejenost. Je nekaj, kar jo izpolnjuje.
Zelo podobno je z vernimi ljudmi. Koliko jih še vedno vero živi le
od »ene strani«. Vero doživljajo kot podrejenost. Ko pa veš, da
te »Ženin« ljubi, da se je zate odločil, potem ti kot »nevesti« ni
več težko živeti podrejenosti.
»Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati.« Evangelij uporabi
besedo »skleros«. Pomeni »otrdelo«. Nekaj, kar se je zdelo, da
je mehko, pa se je izkazalo, da ni. Razočaranje nad tem, za kar
sem se prej navdušil in mislil, da bo vedno tako. Jezus učence
izzove in jim pomaga k odločitvi. Ali hočete oditi tudi vi? Vsakdo mora kdaj doživeti razočaranje. Vsakomur se morajo kdaj
porušiti predstave. Šele potem pride do resnične odločitve. Pri
poroki se ženin in nevesta odločita. Toda pozneje se morata še
odločati. Mož se mora odločiti, da jo bo lahko ljubil, žena odločiti, da ga bo lahko zares spoštovala.
Kristus se je že še enkrat odločil. Ne bi mu bilo treba. Lahko bi
ustvaril drugačen svet. Pa ga ni. On se je odločil znova. In kakor
nevesto nam vernim potem ni
več težko sprejeti podrejenosti
v veri. Kdor pa ni izkusil, da ga
Kristus ljubi, v veri težko pride
do odločitve. Drugače srkajo
življenje otroci, ko so se starši
zares odločili. Drugače greš k
maši, ko veš, da je tam nekdo,
ki se je že odločil zate. Drugače gledaš na prihodnost in starost, ko si se odločil in sprejel.
župnik

večerna adoracija v Črničah od 21.00 do 22.00
za †† starše Rebek in vse †† iz družine, Črniče 83

Monika,
mati sv. Avguština
Avguštin,
škof in cerkveni učitelj

za †† Besednjak, Skrilje 74

večernice na Zoomu ob 21.00

v Črničah ni jutranje nedeljske maše

za župnijo

GOJAČE ob 9.00

za † Ljuba Bavčarja, Gojače 3b

KAMNJE ob 10.30

za †† sorodnike in dobrotnike iz družin Bajc in Lozar, Vrtovin 25a

• Starše vabim, da vpišete prvošolce k veroučnim srečanjem, dobivali se bomo
skupaj drugi in četrti četrtek v mesecu. Tudi drugi starši se lahko oglasite za
zvezke, dobite jih tudi v Zvončku. Lahko se oglasite v četrtek ali petek med 8. in
10. uro ali popoldne med 17. in 19. uro. Tudi ob drugih urah po dogovoru. Se ne
mudi, lahko še v začetku septembra. Pomembno je, da poskrbite za redno sveto mašo. Z veroukom bomo začeli po 5. septembru. Urnik je na spletni strani.
• V nedeljo je šagra sv. Jerneja v Gojačah. Vabljeni ob 9. uri. V Črničah ni maše.
• G. Aleksander Lestan bo v Petrovem domu v Šempetru vesel vašega obiska ali telefonskega klica na 041 507 158. Vse vas lepo pozdravlja. Lahko mi oddate mašne
namene zanj, ki jih bo z veseljem daroval in tudi po tej poti ostal povezan z župnijo.
• Brat Jožko Smukavec bo v sredo z mladimi skavtskimi voditelji v Kamnjah in
prosi za tri domove, kjer bi lahko v sredo popoldne in zvečer imeli služenje. Po
trije mladi bi naredili kakšno dobro delo in tam tudi prespali do četrtka zjutraj.
Prosim, da mi čim prej javite, kdor je pripravljen.
• Hvala za vaše darove. V nedeljo ste za župnijo darovali v Črničah 188,41€,
v Vrtovinu 491,72. evra.

 Za

kone c

KO BO VELIK – »Kaj bo vaš sin, ko bo velik?« »Upamo, da bo učitelj.« »Pa ima kakšne
pedagoške sposobnosti?« »Tega še ne vemo, ima pa zelo veliko veselje do počitnic!«

